
Jeżeli w 2019 roku nie 
otrzymywałeś świadczeń 
rodzinnych z Holandii, to ta 
sytuacja może się zmienić w 
roku 2020.

Przykład:  państwo  Kowalscy 
mają  jedno  dziecko  urodzone  w 
2010  roku.  Pan  Jan  pracuje  w 
Holandii  i  w  2019  roku  zarobił 
30 000 euro. Pani Maria pracuje 
w Polsce i w przeliczeniu na euro 
zarobiła w ubiegłym  roku 5 000. 
Wysokość  świadczeń  rodzinnych 
z  Holandii  wyniosła  około  1096 
euro  rocznie.  Zakładając,  że  w 
2020  roku  państwo  Kowalscy 
uzyskają podobny dochód (łącznie 
około 35 000  euro), wysokość za-
siłku na rok 2020 wyniesie 2056 

euro rocznie. To aż 960 euro róż-
nicy!!!

Jak to jest możliwe? W Holan-
dii istnieją dwa rodzaje świadczeń 
rodzinnych:  kinderbijslag  i  kind-
gebonden  budget.  Kinderbijslag, 
czyli  zasiłek  rodzinny,  wypłacany 
jest  przez  urząd  SVB  i  należy  się 
każdej  osobie  pracującej  lub 
mieszkającej w Holandii.  Kindge-
bonden budget to tzw. dodatek do 
zasiłku rodzinnego, który wypłaca 
Belastingdienst, jednak nie każdy 
może o niego wnioskować, ponie-
waż uzależniony jest od wysokości 
uzyskanych dochodów.

W  przypadku,  gdy  oboje  z 
rodziców  pracują  i  uzyskują  dość 
wysokie  zarobki, dodatek nie bę-
dzie się należał. Tak było do 2019 
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roku,  ponieważ  próg  dochodowy 
dla  rodziców  wspólnie  wychowu-
jących  dziecko  był  dosyć  niski. 
Okazuje  się,  że  od  2020  roku 
wspomniany  próg  jest  prawie 
dwukrotnie  wyższy,  co  pokazuje 
poniżej tabela 1 (Tab.1).

Co to oznacza? Dla osób, któ-
re przekroczyły próg dochodowy w 
2019  roku  i  zasiłek  rodzinny  był 
wtedy nieopłacalny, w roku 2020 
może być dużo bardziej korzystny.

Wraz  z  nowelizacją  ustawy 
500 + z lipca 2019 roku, wielu Po-
laków utraciło możliwość wypłaty 
świadczeń  rodzinnych  z  Holandii. 
Dlaczego? Stało się tak, ponieważ 
wszystkie  zasiłki  rodzinne  wypła-
cane  w  krajach  europejskich  są 
od  siebie  zależne.  W  praktyce 
oznacza  to,  że  nabywając  prawo 
do  świadczeń  rodzinnych  w  kilku 
krajach jednocześnie, otrzyma się 
najwyższą  możliwą  kwotę,  jaką 
można  uzyskać  z  jednego  kraju. 
Dodatkowo pierwszeństwo do wy-
płaty  świadczeń  ma  zawsze  pań-
stwo, na terenie którego mieszka 
dziecko,  a  jeden  z  rodziców  jest 
aktywny  zawodowo.  Może  wyda-
wać  się  to  zagmatwane,  dlatego 
poniżej wyjaśnimy całą procedurę 
na podstawie przykładu.

Przyjrzyjmy  się  ponownie 
rodzinie  państwa  Kowalskich  z 
pierwszego  przykładu.  Pani  Ma-
ria pracuje w Polsce i wychowuje 
tutaj  dziecko,  więc  ma  prawo  do 
świadczenia 500 +, które rocznie 
wynosi około 1400 euro. Pan Jan 
pracuje  w  Holandii,  więc  również 
nabywa  prawo  do  zasiłku  rodzin-
nego  -  kinderbijslag  (około  880 
euro),  który  wraz  z  dodatkiem 
kindgebonden  budget  (1176 
euro) daje kwotę rzędu 2056 euro 
za  rok  2020.  W  tym  przypadku 
Polska  nadal  będzie  wypłacać 
500  +,  natomiast  Holandia  do-
płaci  do  tego  różnicę,  czyli  656 
euro. W ubiegłym 2019 roku Pań-

stwo Kowalscy byli uprawnieni do 
otrzymania 1096 euro z Holandii 
tytułem  świadczeń  rodzinnych 
(kinderbijslag  -  880  euro  i  kind-
gebonden budget  - 216 euro). W 
związku  z  tym,  że  pobierali  rów-
nież 500 + (1400 euro), które było 
wyższe od zasiłków holenderskich 
(1096 euro), z Holandii nie otrzy-
mali żadnej zapomogi.

Mamy  nadzieję,  że  ten  ar-
tykuł  rozjaśnił  nieco  sprawę 

przyznawania  zasiłków  rodzin-
nych w Holandii. Jeśli nie, to za-
pamiętaj  jedno  - w 2020 roku 
możesz  otrzymać  dodatkową 
gotówkę!
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Transport – oferuję: Wol-
ne miejsca do POLSKI NAJTA-
NIEJ. Podkarpackie, Wielkopol-
skie,  Dolnośląskie,  Lubuskie, 
Świętokrzyskie,  Łódzkie,  Ma-
łopolskie,  Śląskie,  Opolskie. 
POLSKA  0048-516496652 
HOLANDIA  0031-68488678. 
5ty  przejazd  GRATIS,  atesto-
wane fotele, nowe samochody, 
wifi, klimatyzacja, najlepsi kie-
rowcy  z  wieloletnim  doświad-
czeniem,  często  podwójne 
obsady,  szybkie  mikrobusy 
busy  oraz  duże  busy  z  DVD, 

ubezpieczenie podczas podróż, 
najkrótszy  czas  przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierow-
cy.  ZAMAWIAJĄC  PRZEJAZD 
NALEŻY  PODAĆ:  IMIĘ,  NAZWI-
SKO,  DATĘ  PLANOWANEGO 
WYJAZDU,  NUMER  TELEFONU 
ORAZ  DOKŁADNY  Łódzkie, 
Wielkopolskie,  Dolnośląskie, 
Lubuskie,  Świętokrzyskie, 
Podkarpackie.  POLSKA  0048-
516496652 HOLANDIA 0031-
684886783, www.vip-trans.pl.

Transport – oferuję: 

CODZIENNIE  PRZEWÓZ  OSÓB 
POLSKA  –  NIEMCY  –  HO-
LANDIA  !  OD  55  EURO,  FIR-
MA  MILEKTRANS  OFERUJE 
CODZIENNE  PRZEJAZDY  Z 
ADRESU  NA  ADRES  NA  TRA-
SIE  POLSKA–NIEMCY  –HO-
LANDIA,  KONTAKT:  +48  609 
822  180  (przyjmujemy  rów-
nież  rezerwacje  SMS),  www.
MILEKTRANS.pl  (rezerwacje 
internetowe),  OBSŁUGIWANE 
WOJEWÓDZTWA  W  POLSCE: 
ŚLĄSKIEOPOLSKIE,  DOLNO-
ŚLĄSKIE, LUBUSKIE ( Żary, Ża-

gań,Trzebiel,  Iłowa  i  okolice), 
WIELKOPOLSKIE  (Ostrzeszów, 
Kępno, Syców i okolice), ŁÓDZ-
KIE,  MAŁOPOLSKIE,  ŚWIĘTO-
KRZYSKIE  (Jędrzejów,  Kielce, 
Włoszczowa).  PODKARPAC-
KIE  (Dębica,  Rzeszów).  PRO-
MOCJE:  PRZEJAZD  W  DWIE 
STRONY  (oszczędzasz  5  euro 
lub  40zł),  ZNIŻKI  GRUPOWE 
3  OSOBY  LUB  WIĘCEJ  (zniżka 
5euro  lub  20zł  każda  osoba), 
TANIE  CZWARTKI  (wyjazd  z 
PL), NIEDZIELE, PONIEDZIAŁKI 
(  powrót  do  PL)  przejazdy  od 

50euro/  210zł.  SAMOCHODY: 
MERCEDES  SPRINTER  (duża 
przestrzeń  bagażowa  +  mak-
symalny  komfort  podróży), 
RENAULT  MASTER  (duża  prze-
strzeń bagażowa + maksymal-
ny  komfort  podróży),  OPEL  VI-
VARO  (pojedyncze  rozkładane 
fotele),  FORD  TRANSIT  (prze-
stronny i komfortowy). POCZUJ 
SIĘ  WYJĄTKOWO  PODRÓŻUJ 
KOMFORTOWO!!!

Transport – oferuję: Fir-
ma DAN-MAR oferuje transport 
osób,  paczek  oraz  korespon-
dencji.  Nasza  firma  posiada 
CERTYFIKAT  ZAUFANEGO 
PRZEWOŹNIKA!!!!Zapewnia-
my krótszy czas podróży, moż-
liwy dowóz osób pod wskazany 
adres  oraz  ubezpieczenie  na 
czas przejazdu. Każdy bus po-
siada  klimatyzację,  DVD  oraz 
wygodne  rozkładane  fotele, 
które  gwarantują  komfort  i 
wygodę  każdemu  pasażero-
wi.    6  kurs  –  50%  taniej!!!  W 
razie  potrzeby  wystawiamy 
faktury VAT. Wyjazdy z Polski: 
Wtorek, Środa, Piątek, Sobota. 
Powroty do Polski: Środa, Pią-
tek,  Sobota,  Niedziela.  Grupy 
zorganizowane  lub  powyżej 
4  osób-  wyjazd  każdego  dnia 
tygodnia  z  20%  rabatem!!!  W 
Polsce  jeździmy  przez  takie 
województwa  jak:  lubelskie, 
podkarpackie,  mazowieckie, 
świętokrzyskie,  wielkopolskie, 
małopolskie, śląskie, dolnoślą-
skie, łódzkie oraz opolskie i lu-
buskie. Kontakt pod numerem 
+48  660  562  625  lub  +31 
617 679 151, e-mail: danmar-
przewozy@wp.pl.

Transport – oferuję: IN-
TER-TOUR  BUSY  DO  NIEMIEC 
I  HOLANDII.  Przewóz  osób 
Polska  -  Niemcy  –  Holandia. 
Obsługujemy  województwa: 
OPOLSKIE,  DOLNOŚLĄSKIE, 
ŚLĄSKIE.  Ceny  przejazdu: 
Polska  -  Holandia:  od  250 
zł.  Holandia  -  Polska:  od  60 
euro. Firma  Inter-  tour oferuje 
Państwu:  indywidualne  prze-
wozy  do  Niemiec  i  Holandii, 
transport  zorganizowanych 
grup  z  dowolnych  miejsc  oraz 
w dowolnych terminach, trans-
port  z  miejsca  zamieszkania 
bezpośrednio  pod  wskazany 
adres,  atrakcyjne  ceny,  zniżki 
dla dzieci do 15 lat, spokojną i 
komfortową podróż. Nasza fir-
ma dysponuje nowoczesną flo-
tą około 75 pojazdów, która na 
bieżąco  jest  modernizowana. 
Wszystkie  nasze  samochody 
znajdują  się  w  nienagannym 
stanie  technicznym.  Chcesz 
dotrzeć  szybko  i  bezpiecznie? 
Nie  szukaj  więcej.  Kontakt: 
www.inter-tour.eu,  Tel:  +48 
602 782 271, Tel: +48 77 484 
40 11.

Transport – oferuję: 
BUSY  POLSKA  -  HOLANDIA 
BEZ PRZESIADEK TANIO SZYB-
KO  BEZPIECZNIE  +48  601 

380  539.  PRZEJAZDY  BEZ 
PRZESIADEK.  DO  HOLANDII  - 
PONIEDZIAŁEK  I  CZWARTEK. 
DO  POLSKI  -  WTOREK  I  PIĄ-
TEK.  CONNECT  -  LICENCJO-
NOWANE  PRZEWOZY  BUSEM 
POLSKA – HOLANDIA. Tel. +48 
601380539,  www.przewozy-
connect.pl.  Oferujemy  prze-
wozy  komfortowymi  busami 
9 osobowymi na trasie Polska 
- Holandia. Niewątpliwą zaletą 
podróży jest stosunkowo krótki 
czas  przejazdu,  ODBIÓR  i  DO-
WÓZ pasażerów pod wskazany 
adres  od  DRZWI  do  DRZWI. 
Trasy  przejazdu  planowane 
tak,  aby  maksymalnie  skrócić 
czas podróży. Dla stałych klien-
tów  i  grup  zorganizowanych 
korzystne  rabaty!  www.prze-
wozyconnect.pl,  tel.  +48  601 
380 539.

Transport – oferuję: 
Komfortowo  z  Adresu  pod 
Adres do Niemiec  i Holandii – 
LancCar. PL +48 514 436 222 
NL  +31  620  999  731,  www.
lanccar.eu.  Jeżeli  cenisz  so-
bie  komfort  i  wygodę  wybierz 
LancCar. Posiadamy samocho-
dy Renault Master z zabudową 
VIP:  komfortowe  siedzenia  z 
dużą  ilością miejsca, dodatko-
we  ogrzewanie,  klimatyzacja, 
dvd,  wi-fi  na  terenie  Polski. 
Świadczymy usługi w  zakresie 
przewozu  osób  z  południowej 
Polski przez środkowe Niemcy 
do  Holandii  i  Belgii,  przewozi-
my  ludzi  z  adresu  pod  adres, 
organizujemy wyjazdy weeken-
dowe do dowolnego miasta w 
Europie,  możliwość  wynajęcie 
samochodu  z  kierowcą  lub 
bez.  Jeśli  masz  jakieś  pytania 
zadzwoń lub napisz. 

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia,  Niemcy,  Belgia.  Tel. 
+31687323783.  Szukacie 
państwo  transportu  na  tere-
nie  Holandii,  Niemiec,  Belgii? 
Dobrze  trafiliście.  Oferuje  bez-
pieczny transport z adresu pod 
adres w rozsądnej cenie. Prze-
wóz  maksymalnie  dla  4  osób 
komfortowym  samochodem 
w miłej atmosferze. Prowadzę 
obsługę  lotnisk  Eindhoven, 
Weeze,  Dortmud.  Oferuje  do-
jazdy  do  urzędów,  lekarzy,  na 
dyskoteki-Luna,  Shuffle,Gel-
dern  i  inne.  Usługa  także  do-
tyczy  zakupów  (również  w  go-
dzinach  nocnych  i  weekendy), 
także  pomoc  w  małych  prze-
prowadzkach,  oraz  wszelkie 
inne  według  potrzeby  klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów  duże  rabaty.  Loka-
lizacja  Cuijk  koło  Nijmegen. 
Postaw  na  sprawdzonych,  za-
oszczędzisz  pieniądze  i  nerwy. 
Pozdrawiam.  Telefon:  Dzwoń 
każdego  dnia  o  każdej  porze 
+31687323783.

Transport – oferuję: 
Transport  z  Holandii  do  Pol-
ski?  Dzwoń:  660-322-166. 
Busy z 2017 roku zapewnią Ci 

Reklama
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bezpieczny  i  szybki  przejazd. 
Wyjeżdżasz do Holandii? Masz 
pilny wyjazd do Belgii? Musisz 
być  zaraz  w  Niemczech  albo 
we  Francji?  Zapisz  ten  numer 
i  dzwoń  teraz.  Z  Polski:  660-
322-166,  z  zagranicy:  0048-
660-322-166. Albo wyślij SMS 
–  oddzwonimy.  Nasze  samo-
chody wożą tanio, komfortowo 
i  na  miejsce.  Renault  Trafic 
z  roku  2017,  najmocniejszy 
silnik,  nowe  opony  Michelin, 
dwustrefowa  klimatyzacja,  ła-
dowarka  do  smartfonu/table-
tu  dla  każdego,  podłokietnik 
przy każdym siedzeniu, siedzi-
ska dla dzieci. Na miejsce wozi 
doświadczony  i  ugodowy  kie-
rowca.  Nasza  trasa  i  terminy: 
Holandia  –  Polska:  w  piątek 
i  poniedziałek  około  godziny 
18.00. Polska – Holandia: we 
czwartek  i  niedzielę  około  go-
dziny  6.00.  Trasa  do  Holandii 
trwa około 12 godzin. Zaczyna-
my w Toruniu, a odbierzemy Cię 
z dowolnego miejsca w północ-
no-zachodniej  Polsce.  Rewe-
lacyjna cena: 60 Euro! Czemu 
warto jechać z nami do Holan-
dii? 1. Jedziemy z miejsca, któ-
re wskażesz, prosto do celu. 2. 
Masz  wiele  własnego  miejsca 
w 9-osobowym busie o najwyż-
szym  standardzie.  3.  Jedziesz 
bezpiecznie,  bo  doświadczony 
kierowca  do  Renault  Trafica 
z  2017  roku  założył  najlepsze 
opony,  Michelin.  4.  Zawiezie-
my  Twoje  bagaże  i  paczki.  5. 
Gwarantujemy  ładowarki  do 
komórek,  dwustrefową  klima-
tyzację, przyciemniane szyby  i 
podłokietniki  osobne  dla  każ-
dego. 6. Jeśli jedziesz w grupie 
i zapytasz o rabat, to na pewno 
dostaniesz. 7. Wystawiamy pa-
ragon  lub  FV  –  jedziesz  legal-
nie,  a  po  rozliczeniu  podatku 
możesz oszczędzić 23 procent! 
Więcej na www.Szofer.biz.

Nauka: Kurs  j.holender-
skiego.  STICHTING  NOSTRI 
MUNDI  (Fundacja Nasz Świat) 
w  Waddinxveen  już  od  lat  or-
ganizuje  kursy  języka  nider-
landzkiego  na  poziomach  od 
A0  do  B2.  Zajęcia  odbywają 
się w sobotę wieczorem i przez 
całą  niedzielę,  w  małych  6  - 
10  osobowych  grupach.  Nie 
jestes  pewny  na  jakim  pozio-
mie  jest  Twój  niderlandzki? 
Nasz  specjalny  test  pomoże 
Tobie (i nam) to ustalic. Aby na 
kursie  osiągnąć  poziom  A1, 
trzeba zaliczyć 2 moduły, każ-
dy  po  16  godzin  zegarowych. 
Spotykamy się raz w tygodniu 
na  2  godziny.  Aby  na  kursie 
osiągnąć  poziom  A2,  trzeba 
zaliczyć  2  dalsze  moduły,  po 
16  godzin  zegarowych  każdy. 
Spotykamy się raz w tygodniu 
na 2 godziny. Moduły A1  i A2 
kończą  się  egzaminem  i  roz-
daniem  certyfikatów  tym  kur-
santom, którzy egzamin zdali. 
W przypadku kursów na pozio-
mie B1 i B2, oprócz egzaminu 
pisemnego,  moduły  kończą 

się  dodatkowym  egzaminem 
ustnym. Cena jednego modułu 
wynosi  200  euro,  niezależnie 
od  poziomu.  Warto  zapytać 
pracodawcę,  czy  zechciałby 
zainwestować  w  Twój  kurs. 
Lekcje  prowadzi  nauczycielka 
z  wykształceniem  wyższym 
lingwistycznym  i  mieszkająca 
w  Holandii  już  40  lat.  Faktu-
ry  wydawane  są  na  ostatnich 
zajęciach  danego  modułu. 
Kawa,  herbata,  ciasteczka  i 
parking  –  GRATISOWE.  Je-
steś  zainteresowany  nauką  w 
naszej  szkole?  Zadzwoń  lub 
wyślij wiadomość na numer 
0628742810.  Albo  napisz 
do  nas  maila:  info@nostri-
mundi.nl,  Serdecznie  zapra-
szamy! 

Transport – oferuję: 
Busy  do  Holandi  Niemiec 
Nowe  busy  WIFI  Komfort. 
NL: +31 686 15 44 92, PL: 
+48 888 05 07 07* atesto-
wane,  kubełkowe  fotele,  * 
ubezpieczenie  na  całej  tra-
sie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa 
klimatyzacja. Duże wygodne 
busy  i  szybkie  mikrobusy. 
Podkarpackie,  Małopolska, 
Śląsk,  Świętokrzyskie,  Opol-
skie,  Lubuskie,  Dolny  Śląsk 
, Łódzkie, Wielkopolskie, Lu-
belskie. BEZPIECZNIE. SZYB-
KO.  BEZ  PRZESIADEK.NL: 
+31 686 15 44 92, PL: +48 
888 05 07 07* atestowane, 
kubełkowe  fotele,  *  ubez-
pieczenie  na  całej  trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa  kli-
matyzacja. Rezerwacje przyj-
mujemy  od  poniedziałku  do 
soboty  w  godz:  9:00-20:00, 
rezerwacja sms całą dobę.

Transport – oferu-
ję: CODZIENNIE  PRZEWÓZ 
OSÓB  -  POLSKA  -  HOLAN-
DIA  BELGIA  NIEMCY.  MIĘ-
DZYNARODOWY  PRZEWÓZ 
OSÓB Z FIRMĄ POEUROPIE.
PL.  Wyjeżdżamy  codziennie 
z  POLSKI,  NIEMIEC,  BELGII, 
HOLANDII. Obsługujemy wo-
jewództwa:  podkarpackie, 
świętokrzyskie, małopolskie, 
śląskie,  opolskie,  dolnoślą-
skie. Kursy międzynarodowe 
realizujemy busami 9-osobo-
wymi o wysokim standardzie. 
Wykonujemy  przewozy  osób 
w  systemie  „door  to  door”, 
ze  wskazanego  adresu  po-
czątkowego  pod  wskazany 
adres  końcowy.  Oferujemy 
Państwu  KONKURENCYJNE 
CENY  oraz  wiele  ZNIŻEK: 
6-ty  przejazd  za  50  procent 
ceny  lub 10-ty  tylko za 1 zł, 
5  procent  rabatu  za  płat-
ność  z  góry,  zniżki  dla  grup 
(już  od  2  osób),  rezerwacja 
w dwie strony -10 euro. Wię-
cej  na  naszej  stronie  www.
poeuropie.pl.  Kontakt    PL  + 
48 666 66 10 20, NL + 31 
687 75 06 02  (lycamobile), 
GG 49870095, mail: biuro@
poeuropie.pl,  www.poeuro-
pie.pl,  JAK  REZERWOWAĆ? 

Wybierz jedną z możliwości: 1. 
Wypełnij formularz: http://po-
europie.com.pl/kontakt.php. 
2. Wyślij SMS z rezerwacją na 
numer +48 66666 10 20  lub 
+31  687  750  602.  W  treści 
wiadomości wpisz: datę wyjaz-
du, adres początkowy – gdzie 
mamy  po  Ciebie  przyjechać, 
adres końcowy – gdzie mamy 
Cię  zawieźć,  imię  i  nazwisko 
pasażera, dodatkowe informa-
cje  np.  numer  telefonu,  datę 
powrotu  itp.  3.  Zadzwoń  do 
nas. Rezerwacja jest ważna po 
potwierdzeniu przez nas.

Reklama
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Pracownik produkcji. 
Agencja  Pracy  TPM  poszuku-
je  ludzi  do  pracy  w  Holandii.  W 
skład  oferty  wchodzą  następu-
jące prace: prace produkcyjne w 
firmie  zajmującej  się  produkcją 
kiełbas, szaszłyków i wędlin - pa-
kowanie  i  sortowanie produktów 
na  taśmie  (Best).  Agencja  Pracy 
TPM  oferuje:  zakwaterowanie, 
ubezpieczenie  zdrowotne,  trans-
port  na  terenie  Holandii,  opiekę 
polskiego  koordynatora,  cotygo-
dniowe  wypłaty  na  konto,  moż-
liwość  pracy  długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holender-
skim Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO), stawki godzinowe 
od 9.94 do 10.60 euro brutto/h. 
Charakter pracy: praca od marca 
2020. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA  na  adres:  info@
theperfectmatch.pl  LUB  info@tp-
mwork.com LUB wypełnienie for-
mularza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz  (Certyfikat  nr 
2318). Kontakt telefoniczny moż-
liwy  jest  w  godzinach  urzędowa-
nia biura pod numerem (+48)61 
820  55  50.  Prosimy  o  zawarcie 
w aplikacji  zgody o następującej 
treści:  Wyrażam  zgodę  na  prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych  w  mojej  aplikacji  przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-

080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa  Romaszewskiego  27,  na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su  rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Montaż ścian osłonowych 
/ ram okiennych aluminium. 
POSZUKUJĘ  CHĘTNYCH  OSÓB 
DO  PRACY  NA  STANOWISKACH: 
4  OSOBY  DO  MONTAŻU  ŚCIAN 
OSŁONOWYCH/RAM OKIENNYCH 
ALUMINIUM.  Start  pracy:  09.03. 
Miejsce  pracy:  Helmond.  Wyma-
gania: Prawo jazdy B; Własny sa-
mochód; Angielski  lub niemiecki 
lub holenderski na poziomie B1; 
Co najmniej 2 lat doświadczenia 
w  pracy  jako  ramy  okienne  pra-
cowników produkcyjnych. Warun-
ki  zatrudnienia:  Wynagrodzenie: 
425  -  475  euro  netto  -  zależne 
od  doświadczenia  (w  tym  kosz-
ty  podróży);  Zakwaterowanie: 
mieszkania/domy  (wspólna 
kuchnia  i  łazienka)  –  darmowe, 
Ubezpieczenie: około 94,64 euro 
na miesiąc. Jeżeli zainteresowała 
Cię  oferta  zapraszam  do  aplika-
cji. Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl  lub  telefon  +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi.

POMOC KUCHENNA.  Wy-
nagrodzenie:  od  10,20  brutto 
do 12,00 euro brutto za godzinę 
(uzależnione  od  stanowiska). 
Wymagania:  Dobra  znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość  nadgodzin,  Doświadczenia. 
Lokalizacja:  region Zeeland  (Vro-
uwenpolder,  Middelburg,  Goes, 
Vlissingen).  Zakwaterowanie: 
bardzo  dobre  warunki  koszt  od 
75  do  100  euro  /tydzień.  Ubez-
pieczenie:  25  euro  na  tydzień. 
Jeżeli  zainteresowała  Cię  oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne  stanowisko!  Poprzez  email: 
adrian@karierawholandii.pl  lub 
telefon  +48  600  134  877.  Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. 

Technik systemów wenty-
lacji, ogrzewania i chłodzenia 
(HVAC).  OSSENDRECHT.  Poszu-
kujemy osób do pracy w branży z 
systemami ogrzewania i chłodze-
nia.  Praca  polega  na  wyjazdach 
do  klientów  montażu,  naprawę 
usterek  systemów  ogrzewania  i 
chłodzenia.  Lokalizacja:  Ossen-
drecht.  Wymagania:  dobra  zna-
jomość języka angielskiego, VCA, 
doświadczenie w podobnej pracy, 
mile  widziane  prawo  jazdy,  chę-
ci  do  pracy,  certyfikat  HVAC  lub 

ukończona  szkoła  w  o  tym  kie-
runku. Oferujemy: 500- 600 euro 
netto/tydzień,  zakwaterowanie 
100  euro/tydzień  pokoje  jedno-
osobowe,  bezpłatny  transport. 
Jeżeli  zainteresowała  Cię  oferta 
zapraszam  do  aplikacji.  Poprzez 
email:  adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

KUCHARZ.  Wynagrodzenie: 
od  10,20  brutto  do  12,00  euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 
stanowiska).  Wymagania:  Dobra 
znajomość  języka  angielskiego 
min  B1,  Gwarantowane  40h  w 
tygodniu,  Możliwość  nadgodzin, 
Doświadczenia.  Lokalizacja:  re-
gion  Zeeland  (Vrouwenpolder, 
Middelburg,  Goes,  Vlissingen). 
Zakwaterowanie:  bardzo  dobre 
warunki koszt od 75 do 100 euro 
/tydzień. Ubezpieczenie: 25 euro 
na  tydzień.  Jeżeli  zainteresowała 
Cię oferta, zapraszam do aplikacji 
na wybrane stanowisko! Poprzez 
email:  adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. 

Montaż stalowych fa-
sad. POSZUKUJĘ  CHĘTNYCH 
OSÓB  DO  PRACY  NA  STANOWI-

SKACH:  2  OSOBY  DO  MONTAŻU 
STALOWYCH  FADAD,  Start  pra-
cy:  09.03,  Miejsce  pracy:  Den 
Haag.  Wymagania:  Prawo  jazdy 
B;  Własny  samochód;  Angielski 
lub  niemiecki  lub  holenderski 
na  poziomie  B1;  Co  najmniej  2 
lat  doświadczenia  w  pracy  jako 
ramy  okienne  pracowników  pro-
dukcyjnych.  Warunki  zatrudnie-
nia:  Wynagrodzenie:  425  -  475 
euro netto  - zależne od doświad-
czenia  (w  tym  koszty  podróży); 
Zakwaterowanie:  mieszkania/
domy  (wspólna  kuchnia  i  łazien-
ka)  –  darmowe,  Ubezpieczenie: 
około  94,64  euro  na  miesiąc. 
Jeżeli  zainteresowała  Cię  oferta 
zapraszam  do  aplikacji.  Poprzez 
email:  adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

Pracownik produkcji. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce:  prace  produkcyjne  w  firmie 
zajmującej  się  produkcją  pizzy 
(Deurne).  Agencja  Pracy  TPM 
oferuje:  zakwaterowanie,  ubez-
pieczenie  zdrowotne,  transport 
na  terenie  Holandii,  opiekę  pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we  wypłaty  na  konto,  możliwość 

pracy  długoterminowej,  legalną 
pracę  zgodną  z  holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy  (zwa-
nym  CAO),  stawki  godzinowe  od 
9.94  do  10.60  euro  brutto/h. 
Charakter pracy: praca od marca 
2020. Osoby zainteresowane pro-
simy o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA  na  adres:  info@
theperfectmatch.pl  LUB  info@tp-
mwork.com LUB wypełnienie for-
mularza kontaktowego tpmwork.
com/#formularz  (Certyfikat  nr 
2318). Kontakt telefoniczny moż-
liwy  jest  w  godzinach  urzędowa-
nia biura pod numerem (+48)61 
820  55  50.  Prosimy  o  zawarcie 
w aplikacji  zgody o następującej 
treści:  Wyrażam  zgodę  na  prze-
twarzanie danych osobowych za-
wartych  w  mojej  aplikacji  przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 62-
080 Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa  Romaszewskiego  27,  na 
potrzeby przeprowadzenia proce-
su  rekrutacji.  Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi kan-
dydatami. www.tpmwork.com/.

Technik utrzymania linii 
produkcyjnej. AKTUALNIE  PO-
SZUKUJEMY  DO  PRACY  W  HO-
LANDII  chętne  osoby  do  pracy 
na  stanowiska:  TECHNIK  UTRZY-
MANIA  LINI  PRODUKCYJNEJ 
-  Ijmuiden,  język  angielki,  VCA, 
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stawka 16,90  - 18,40 euro brut-
to  (system  4  zmianowy).  Co  ofe-
rujemy: Stała  stabilna praca, 40 
godzin tygodniowo, cotygodniowe 
wypłaty, możliwość rozwoju i kon-
traktu  bezpośredniego  w  firmie, 
zakwaterowanie  w  domach  wol-
nostojących  lub  szeregowcach  o 
dobrym  standardzie,  w  przypad-
ku własnego zakwaterowania do-
datki  do  wynagrodzenia,  pokoje 
jedno  i  dwuosobowe,  kosztów 
dojazdu  z  miejsca  zakwaterowa-
nia  do  pracy,  ubezpieczenie  (24 
euro tygodniowo), możliwość kur-
sów  podnoszących  kwalifikacje 
zawodowe,  częściowy  lub  całko-
wity  zwrot  kosztów  transportu  z 
Polski na podstawie przedstawio-
nych paragonów, 25 dni płatnego 
urlopu w ciągu roku. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy pro-
simy  o  przesłanie  CV  na  adres: 
adrian@karierawholandii.pl  w 
tytule  wpisując  „nazwę  stano-
wiska”  lub  kontakt  telefoniczny 
+48  600  134  877.  Zastrzegam 
sobie  kontakt  z  wybranymi  kan-
dydatami.

KELNERZY. Wynagrodzenie: 
od  10,20  brutto  do  12,00  euro 
brutto za godzinę (uzależnione od 
stanowiska).  Wymagania:  Dobra 
znajomość  języka  angielskiego 
min  B1,  Gwarantowane  40h  w 

tygodniu,  Możliwość  nadgodzin, 
Doświadczenia.  Lokalizacja:  re-
gion  Zeeland  (Vrouwenpolder, 
Middelburg,  Goes,  Vlissingen). 
Zakwaterowanie:  bardzo  dobre 
warunki koszt od 75 do 100 euro 
/tydzień. Ubezpieczenie: 25 euro 
na  tydzień.  Jeżeli  zainteresowała 
Cię oferta, zapraszam do aplikacji 
na wybrane stanowisko! Poprzez 
email:  adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. 

Montaż ścian osłonowych 
/ ram okiennych aluminium.  
POSZUKUJĘ  CHĘTNYCH  OSÓB 
DO  PRACY  NA  STANOWISKACH: 
4  OSOBY  DO  MONTAŻU  ŚCIAN 
OSŁONOWYCH/RAM  OKIEN-
NYCH  ALUMINIUM,  Start  pracy: 
16.03,  Miejsce  pracy:  Amster-
dam.  Wymagania:  Prawo  jazdy 
B;  Własny  samochód;  Angielski 
lub  niemiecki  lub  holenderski 
na  poziomie  B1;  Co  najmniej  2 
lat  doświadczenia  w  pracy  jako 
ramy  okienne  pracowników  pro-
dukcyjnych.  Warunki  zatrudnie-
nia:  Wynagrodzenie:  425  -  475 
euro netto  - zależne od doświad-
czenia  (w  tym  koszty  podróży); 
Zakwaterowanie:  mieszkania/
domy  (wspólna  kuchnia  i  łazien-
ka)  –  darmowe,  Ubezpieczenie: 

około  94,64  euro  na  miesiąc. 
Jeżeli  zainteresowała  Cię  oferta 
zapraszam  do  aplikacji.  Poprzez 
email:  adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

Pracownik produkcji. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce:  prace  produkcyjne  w  firmie 
zajmującej się produkcją pakar-
mu dla rybek (Deurne). Agencja 
Pracy  TPM  oferuje:  zakwatero-
wanie,  ubezpieczenie  zdrowot-
ne, transport na terenie Holandii, 
opiekę  polskiego  koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość  pracy  długotermino-
wej,  legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawki go-
dzinowe od 9.94 do 10.60 euro 
brutto/h. Charakter pracy: praca 
od  marca  2020.  Osoby  zainte-
resowane  prosimy  o  przesłanie 
CV  z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres:  info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com LUB wy-
pełnienie  formularza  kontakto-
wego  tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat  nr  2318).  Kontakt 
telefoniczny  możliwy  jest  w  go-
dzinach  urzędowania  biura  pod 

numerem  (+48)61  820  55  50. 
Prosimy  o  zawarcie  w  aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam  zgodę  na  przetwarzanie 
danych osobowych  zawartych w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp.  z o.o., 62-080 Tarno-
wo  Podgórne  ulica  Zbigniewa 
Romaszewskiego 27, na potrze-
by  przeprowadzenia  procesu 
rekrutacji.  Zastrzegamy  sobie 
prawo  rozmowy  z  wybranymi 
kandydatami.  www.tpmwork.
com/.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie:  od  10,20  brutto 
do  12,00  euro  brutto  za  godzi-
nę  (uzależnione  od  stanowiska). 
Wymagania:  Dobra  znajomość 
języka angielskiego min B1, Gwa-
rantowane 40h w tygodniu, Możli-
wość  nadgodzin,  Doświadczenia. 
Lokalizacja:  region Zeeland  (Vro-
uwenpolder,  Middelburg,  Goes, 
Vlissingen).  Zakwaterowanie: 
bardzo  dobre  warunki  koszt  od 
75  do  100  euro  /tydzień.  Ubez-
pieczenie:  25  euro  na  tydzień. 
Jeżeli  zainteresowała  Cię  oferta, 
zapraszam do aplikacji na wybra-
ne  stanowisko!  Poprzez  email: 
adrian@karierawholandii.pl  lub 
telefon  +48  600  134  877.  Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami. 

SPAWACZ 111.  AKTUAL-
NIE  POSZUKUJEMY  DO  PRACY 
W  HOLANDII  chętne  osoby  do 
pracy  na  stanowiska:  SPAWACZ 
111  -  Ijmuiden  -  stawka  od  16 
eurobrutto (ważne certyfikat 111, 
136,  VCA,  komunikatywny  język 
angielki, niemiecki  lub holender-
ski,  prawo  jazdy).  Co  oferujemy: 
Stała  stabilna  praca,  40  godzin 
tygodniowo, cotygodniowe wypła-
ty, możliwość rozwoju i kontraktu 
bezpośredniego w firmie, zakwa-
terowanie w domach wolnostoją-
cych lub szeregowcach o dobrym 
standardzie,  w  przypadku  wła-
snego  zakwaterowania  dodatki 
do  wynagrodzenia,  pokoje  jedno 
i  dwuosobowe,  kosztów  dojazdu 
z  miejsca  zakwaterowania  do 
pracy,  ubezpieczenie  (24  euro 
tygodniowo),  możliwość  kursów 
podnoszących kwalifikacje zawo-
dowe,  częściowy  lub  całkowity 
zwrot kosztów transportu z Polski 
na  podstawie  przedstawionych 
paragonów,  25  dni  płatnego 
urlopu w ciągu roku. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy pro-
simy  o  przesłanie  CV  na  adres: 
adrian@karierawholandii.pl  w 
tytule  wpisując  „nazwę  stano-
wiska”  lub  kontakt  telefoniczny 
+48  600  134  877.  Zastrzegam 
sobie  kontakt  z  wybranymi  kan-
dydatami.

Montaż ścian osłonowych 
/ ram okiennych aluminium.  
POSZUKUJĘ  CHĘTNYCH  OSÓB 
DO  PRACY  NA  STANOWISKACH: 
2  OSOBY  DO  MONTAŻU  ŚCIAN 
OSŁONOWYCH/RAM OKIENNYCH 
ALUMINIUM,  Start  pracy:  16.03, 
Miejsce  pracy:  Oss.  Wymagania: 
Prawo  jazdy  B;  Własny  samo-
chód; Angielski lub niemiecki lub 
holenderski  na  poziomie  B1;  Co 
najmniej  2  lat  doświadczenia  w 
pracy jako ramy okienne pracow-
ników  produkcyjnych.  Warunki 
zatrudnienia:  Wynagrodzenie: 
425  -  475  euro  netto  -  zależne 
od  doświadczenia  (w  tym  kosz-
ty  podróży);  Zakwaterowanie: 
mieszkania/domy  (wspólna 
kuchnia  i  łazienka)  –  darmowe, 
Ubezpieczenie: około 94,64 euro 
na miesiąc. Jeżeli zainteresowała 
Cię  oferta  zapraszam  do  aplika-
cji. Poprzez email:  adrian@karie-
rawholandii.pl  lub  telefon  +48 
600 134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi.

Pracownik produkcji. 
RECYKLING.  Multi  Work  Neder-
land  Biuro  Pośrednictwa  Pracy, 
Veghel,  Noord  Brabant,  NEDER-
LAND. Czy masz powinowactwo z 

Reklama
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Reklama

recyklingiem,  czy  dobrze  radzisz 
sobie z wózkiem widłowym i czy 
chciał(a)byś  pracować  Vegehl? 
Jeśli  tak,  to  ta  funkcja  jest  dla 
Ciebie!  Szukamy  wszechstron-
nego  pracownika  produkcji.  Zaj-
mujesz  się  rozładowywaniem, 
sortowaniem  i  przetwarzaniem 
różnych  strumieni  odpadów, 
które  są  dostarczane  przez  linie 
sortujące,  zgodnie  z  ustalonymi 
instrukcjami  i procedurami. Pro-
wadzisz  także  różne  czynności, 
takie  jak  belowanie,  rozdrabnia-
nie, obsługa maszyn  itp. Wyma-
gania:  Doświadczenie  na  wózku 
widłowym,  Znajomość  języka 
angielskiego  lub  niemieckiego 
w  stopniu  komunikatywnym, 
Dostępność w pełnym wymiarze 
czasu,  Prawo  jazdy  kat.  B,  Wła-
sne  zakwaterowanie,  Własny 
środek  transportu.  Oferujemy: 
Dobra oraz zróżnicowana atmos-
fera  pracy,  Stawka  godzinowa 
10.00-11.00  euro/h,  Wynagro-
dzenie  wypłacane  w  euro,  Umo-
wa  w  języku  polskim,  Praca  u 
renomowanego pracodawcy, Per-
spektywa  stałego  zatrudnienia. 
Jesteś  zainteresowana/y  tym 
wakatem?  Prosimy  o  przesłanie 
CV/  jola@multiworknederland.

hub.pl  Masz  pytania?  Zadzwoń! 
+31  686  476  401(kontakt  tele-
foniczny  poniedziałek,  wtorek, 
czwartek; godz.09.00 – 16.00).

Monter systemów grzew-
czych.  POSZUKUJĘ  MONTERÓW 
SYSTEMÓW  GRZEWCZYCH  -  AM-
STERDAM (DIEMEN). Lokalizacja: 
Amsterdam  (Diemen).  Remont 
biurowca.  Start  pracy:  od  zaraz. 
Wymagania: doświadczanie min. 
3  lata, komunikatywny  język an-
gielski/holenderski,  własne  za-
kwaterowanie,  własny  transport. 
Oferujemy:  stawka  od  16  euro 
brutto  (możliwość  negocjacji).  
ZZP  30  euro  brutto.  Zaintereso-
wane  osoby  proszę  o  kontakt  w 
celu uzyskania szczegółów oferty. 
adrian@karierawholandii.pl  +48 
600 134 877. Zastrzegam sobie 
kontakt z wybranymi kandydata-
mi.

Pracownik produkcji. 
Agencja  Pracy  TPM  poszuku-
je  ludzi  do  pracy  w  Holandii.  W 
skład oferty wchodzą następują-
ce  prace:  prace  produkcyjne  w 
firmie  zajmującej  się  produkcją 
ziół i przypraw (Deurne). Agencja 
Pracy  TPM  oferuje:  zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport  na  terenie  Holandii, 
opiekę  polskiego  koordynatora, 

cotygodniowe  wypłaty  na  konto, 
możliwość  pracy  długotermino-
wej,  legalną  pracę  zgodną  z  ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy  (zwanym CAO), stawki go-
dzinowe od 9.94 do 10.60 euro 
brutto/h. Charakter pracy: praca 
od  marca  2020.  Osoby  zainte-
resowane  prosimy  o  przesłanie 
CV  z  dopiskiem  PRODUKCJA  na 
adres:  info@theperfectmatch.
pl  LUB  info@tpmwork.com  LUB 
wypełnienie  formularza  kontak-
towego  tpmwork.com/#formu-
larz (Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny  możliwy  jest  w  go-
dzinach  urzędowania  biura  pod 
numerem  (+48)61  820  55  50. 
Prosimy  o  zawarcie  w  aplikacji 
zgody o następującej  treści: Wy-
rażam  zgodę  na  przetwarzanie 
danych  osobowych  zawartych  w 
mojej aplikacji przez The Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia  procesu  rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy  z  wybranymi  kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Monter konstrukcji sta-
lowych. AKTUALNIE POSZUKU-
JEMY  DO  PRACY  W  HOLANDII 
chętne osoby do pracy na stano-
wiska:  MONTER  KONSTRUKCJI 

STALOWYCH  -  Zwaag,  stawka 
12  euro  netto,  komunikatywny 
język  angielki.  Co  oferujemy: 
Stała stabilna praca, 40 godzin 
tygodniowo,  cotygodniowe  wy-
płaty, możliwość  rozwoju  i kon-
traktu bezpośredniego w firmie, 
zakwaterowanie w domach wol-
nostojących  lub  szeregowcach 
o  dobrym  standardzie,  w  przy-
padku  własnego  zakwaterowa-
nia  dodatki  do  wynagrodzenia, 
pokoje  jedno  i  dwuosobowe, 
kosztów  dojazdu  z  miejsca  za-
kwaterowania  do  pracy,  ubez-
pieczenie (24 euro tygodniowo), 
możliwość  kursów  podnoszą-
cych  kwalifikacje  zawodowe, 
częściowy  lub  całkowity  zwrot 
kosztów  transportu  z  Polski  na 
podstawie  przedstawionych  pa-
ragonów,  25  dni  płatnego  urlo-
pu  w  ciągu  roku.  Jeżeli  jesteś 
zainteresowany  oferta  pracy 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res:  adrian@karierawholandii.pl 
w tytule wpisując „nazwę stano-
wiska”  lub kontakt telefoniczny 
+48 600 134 877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Montaż ścian osłono-
wych / ram okiennych alum-
inium.  POSZUKUJĘ CHĘTNYCH 
OSÓB DO PRACY NA STANOWI-

SKACH: 2 OSOBY DO MONTAŻU 
ŚCIAN  OSŁONOWYCH/RAM 
OKIENNYCH  ALUMINIUM,  Start 
pracy:  16.03,  Miejsce  pracy: 
Maastricht.  Wymagania:  Pra-
wo  jazdy B; Własny samochód; 
Angielski  lub  niemiecki  lub 
holenderski  na  poziomie  B1; 
Co  najmniej  2  lat  doświadcze-
nia w pracy  jako ramy okienne 
pracowników  produkcyjnych. 
Warunki  zatrudnienia:  Wyna-
grodzenie: 425 - 475 euro netto 
-  zależne  od  doświadczenia  (w 
tym  koszty  podróży);  Zakwa-
terowanie:  mieszkania/domy 
(wspólna  kuchnia  i  łazienka)  – 
darmowe, Ubezpieczenie: około 
94,64  euro  na  miesiąc.  Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta zapra-
szam do aplikacji. Poprzez ema-
il:  adrian@karierawholandii.pl 
lub  telefon  +48  600  134  877. 
Zastrzegamy  sobie  kontakt  z 
wybranymi kandydatami.

Montaż stalowych fa-
sad.  POSZUKUJĘ  CHĘTNYCH 
OSÓB DO PRACY NA STANOWI-
SKACH: 2 OSOBY DO MONTAŻU 
STALOWYCH  FADAD,  Start  pra-
cy:  09.03,  Miejsce  pracy:  Den 
Haag. Wymagania: Prawo jazdy 
B;  Własny  samochód;  Angielski 
lub  niemiecki  lub  holenderski 
na poziomie B1; Co najmniej 2 

lat doświadczenia w pracy  jako 
ramy okienne pracowników pro-
dukcyjnych.  Warunki  zatrudnie-
nia:  Wynagrodzenie:  425  -  475 
euro netto - zależne od doświad-
czenia  (w  tym  koszty  podróży); 
Zakwaterowanie:  mieszkania/
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka)  –  darmowe,  Ubezpieczenie: 
około  94,64  euro  na  miesiąc. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta 
zapraszam do aplikacji. Poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

Hydraulik.  POSZUKUJĘ 
HYDRAULIKÓW-  AMSTERDAM 
(DIEMEN).  Lokalizacja:  Amster-
dam  (Diemen).  Remont  biu-
rowca.  Start  pracy:  od  zaraz. 
Wymagania:  doświadczanie 
min.  3  lata,  komunikatywny 
język  angielski/holenderski, 
własne zakwaterowanie, własny 
transport.  Oferujemy:  stawka 
od  16  euro  brutto  (możliwość 
negocjacji).    ZZP  30  euro  brut-
to.  Zainteresowane  osoby  pro-
szę  o  kontakt  w  celu  uzyska-
nia  szczegółów  oferty.  adrian@
karierawholandii.pl  +48  600 
134  877.  Zastrzegam  sobie 
kontakt  z  wybranymi  kandyda-
tami.

PRACA
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Polska i Irlandia są wciąż 
w czołówce Europy, jeśli 
chodzi o deklarowaną re-
ligijność. Ale w większości 
krajów Europy religijność 
spada - mówi filozof prof. 
Zbigniew Mikołejko, podsu-
mowując badania Europej-
skiego Sondażu Społecz-
nego. Ocenił, że spadek 
religijności ma związek ze 
skandalami związanymi z 
Kościołem katolickim.

Filozof  religii  prof.  Zbigniew 
Mikołejko  z  Instytutu  Filozofii 
i  Socjologii  PAN  w  Warszawie 
przeanalizował  zmiany  w  religij-
ności Europejczyków. Opierał się 
na danych z Europejskiego Son-
dażu  Społecznego  -  ogromnego 
badania z zakresu nauk społecz-
nych, prowadzonego od 2002 r. 
co dwa lata w około 30 krajach 
Europy.

"Tendencje  są  jednoznacz-
ne. Dla większości krajów Euro-
py  religijność  spada.  Ale  są  też 
obszary  zaskakujące  -  Francja 
czy  Austria,  gdzie  religijność  ro-
śnie"  -  skomentował  podczas 
czwartkowej  konferencji  praso-
wej  w  Warszawie  prof.  Mikołej-
ko.

Polska  na  tle  innych  euro-
pejskich  krajów  plasuje  się  wy-
soko,  jeśli  chodzi  o  religijność. 
Stosunkowo wysoki jest tu odse-
tek osób, które deklarują, że są 
wyznawcą jakiejś religii lub czują 
się związane z jakimś Kościołem 
lub wyznaniem (87 proc.), zade-
klarowały  codzienną  modlitwę 

(31 proc.), biorą udział w prakty-
kach religijnych co najmniej raz 
w tygodniu (46 proc.). Spora jest 
też tu średnia ocena religijności 
w skali od 0 (niereligijny) do 10 
(bardzo religijny) (6,1).

Zapytany, czy Polacy są jest 
jednym  z  najbardziej  religijnych 
narodów  Europy,  prof.  Mikołej-
ko  odpowiedział:  "Najbardziej 
religijne  są ciągle  -  przy ogrom-
nym spadku - kraje, które w po-
tocznej świadomości za religijne 
uchodzą,  czyli  Polska  i  Irlandia. 
To  pokazują  wszystkie  dane". 
Zaznaczył  jednak,  że  w  Irlandii 
doszło  do  ogromnego  spadku 
religijności  m.in.  w  związku  ze 
skandalami  związanymi  z  Ko-
ściołem  katolickim.  "Mieliśmy 
tam  do  czynienia  z  wydarzenia-
mi  dramatycznymi  w  znacznie 
bardziej rozległej skali - chociaż-
by ze względu, że system wycho-
wawczy  był  w  znacznej  mierze 
w rękach Kościoła katolickiego" 
- ocenił prof. Mikołejko.

Z  danych  ESS  wynika,  że 
deklarowana  religijność  spa-
dła  gwałtownie  miedzy  2002  a 
2018 rokiem w Irlandii (z 83 do 
68 proc.), na Węgrzech (z 63 do 
50  proc.),  w  Hiszpanii  (z  78  do 
67 proc.), Portugalii (z 86 do 76 
proc.), Polsce (z 93 do 87 proc.), 
w Niemczech, (z 61 do 57 proc.) 
czy Ukrainie  (z 76 do 72 proc.). 
W mniejszym stopniu dotyczy to 
także  Belgii  (z  49  do  46  proc.) 
oraz  Wielkiej  Brytanii  (z  49  do 
46 proc.).

Są  też  kraje,  gdzie  religij-
ność  pozostaje  na  dotychcza-
sowym  poziomie  (Chorwacja, 
Słowacja),  albo  wręcz  wzrasta: 
Słowenia  (z 51 do 57 proc.), Li-
twa (z 83 do 90 proc.), Austria (z 
71 do 76 proc.), Francja (z 49 do 

53  proc.)  i  Włochy  (z  77  do  79 
proc.). (Badani w ramach ankie-
ty mieli odpowiedzieć, czy czują 
się  wyznawcami  jakiejś  religii 
lub  czują  się  związani  z  jakimś 
Kościołem lub wyznaniem).

"Dziwić  może  na  tym  tle 
obecność  Francji,  uchodzącej 
zwykle  za  kraj  radykalnie  już 
zeświecczony, w którym - w obie-
gowych  stereotypach  -  religijną 
żarliwość  zwykło  się  przypisy-
wać tylko rosnącej społeczności 
islamskiej.  Badania  tego  nie 
potwierdzają"  -  komentuje  prof. 
Mikołejko.

Filozof  w  swoich  badaniach 
chciał  m.in.  znaleźć  odpowiedź 
na pytanie, czy skandale związa-
ne z Kościołem katolickim mia-
ły  wpływ  na  religijność.  W  jego 
interpretacji  potwierdziło  się  to. 
"Mowa  tu  jednak  o  dłuższym 
procesie,  nie  o  jednostkowych 
zdarzeniach  skandalicznych" 
-  zaznaczył.  Zastrzegł,  że  skan-
dale  dotyczące  Kościoła  mogą 
przynosić  nieoczywisty  efekt. 
"(Skandale  te)  w  swoim  efek-
cie  bezpośrednim,  w  krótkim 
wymiarze czasowym -  jak to się 
stało w Polsce po premierze "Nie 
mów nikomu" braci Sekielskich 
-  wywołać  mogą  w  (...)  efekcie 
obronnym skutek paradoksalnie 
odwrotny  -  wzmacniając  przej-
ściowo  postawy  religijne,  nawet 
fundamentalistyczne,  a  nie  je 
osłabiając"  -  skomentował  ba-
dacz.

Jak jednak zaznaczył, religij-
ność w Polsce, Irlandii, Hiszpanii, 
Polsce  stosunkowo  spada.  "Ale 
nie  na  zasadzie  dziś  skandal  - 
jutro  reakcja.  Społeczeństwa, 
społeczności  religijne  muszą  to 
w  swoim  wnętrzu  przetrawić"  - 
powiedział.

Według danych, które przed-
stawił  badacz,  spadek  deklaro-
wanej  religijności  zaznacza  się 
we  wszystkich  grupach  wieko-
wych,  jednak  u  osób  powyżej 
45. roku życia jest on relatywnie 
niewielki (około trzech, czterech 
procent).  Tymczasem  w  przy-
padku osób młodszych oscyluje 
już około 9-10 proc. Są jednak i 
wyjątki: na Litwie i w Niemczech 
religijność  wzrasta  właśnie  w 

najmłodszych pokoleniach.  "Nie 
wiadomo,  czym  tłumaczyć  to 
zjawisko" - zaznaczył prof. Miko-
łejko.

Filozof zwrócił też uwagę na 
zależność  między  religijnością 
a  czasem  spędzanym  w  Inter-
necie.  Na  ogół  zależność  jest 
tu  prosta:  osoby  deklarujące 
się  jako  niereligijne  korzystają 
codziennie  z  Internetu  znacz-
nie  dłużej  niż  te  uważające  się 

za  religijne.  Istnieje  jednak  od-
stępstwo  od  tej  reguły:  uważa-
jący  się  za  najgłębiej  religijne 
nierzadko  korzystają  -  choć  w 
różnych krajach bywa  to  różnie 
–  bardziej  intensywnie  niż  nie-
wierzący. 

(PAP)
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10 Kosmos

Wybuch supernowej w na-
szej Galaktyce mógłby 
doprowadzić do zmian w 
składzie naszej atmosfery, 
a także do uszkodzeń w sa-
telitach lub elektronice na 
Ziemi - mówią PAP astrono-
mowie. Uspokajają jednak, 
że takie kosmiczne wybuchy 
w pobliżu Ziemi to naprawdę 
niezwykła rzadkość.

Małe  gwiazdy  żyją  bardzo 
długo i  -  jak się przypuszcza - od-
chodzą  spokojnie,  bez  większych 
fajerwerków. Inaczej bywa jednak 
z  większymi  gwiazdami.  One  z 
wiekiem stawać się mogą bardzo 
wybuchowe.  Ich  życie  kończyć 
może  kosmiczna  eksplozja  -  np. 
wybuch  supernowej  czy  hiperno-
wej. PAP spytała astronomów, czy 
powinniśmy  się  obawiać  takich 
gwiezdnych  eksplozji,  do  których 
dochodzić  może  w  naszej  Galak-
tyce.

PROMIEŃ ŚMIERCI
Niedawno  astronomowie  -  w 

tym  Polacy  -  opisali  w  "Nature" 
niezwykle  energetyczny  rozbłysk 
gamma  (zaobserwowany  z  ziem-
skiej orbity). Dr Michał Michałow-
ski z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza  opowiada,  że  cząstki  tego 
błysku  powstały  ekstremalnie 
daleko stąd - pokonywały Wszech-
świat aż 4,5 mld lat zanim udało 
się  nam  je  zarejestrować.  A  były 
to  fotony  milion  milionów  razy 

bardziej energetyczne niż światło, 
które widzimy z innych gwiazd.

Naukowiec  zapytany,  co  by 
się  stało  gdyby  tak  energetyczny 
rozbłysk gamma powstał w naszej 
Galaktyce,  mówi:  "Byłby  z  tym 
problem.  Tak  silne  promieniowa-
nie  mogłoby  zniszczyć  atmosferę 
Ziemi. A na pewno padłyby syste-
my komunikacji czy elektronika". 
Wyjaśnia  jednak,  że  powstanie 
takiego  rozbłysku  gamma  gdzieś 
blisko  nas  jest  mało  prawdopo-
dobne.  "W  naszym  otoczeniu  nie 
ma  gwiazd,  które  mogłyby  wy-
buchnąć  tworząc  błyski  gamma. 
Pod tym względem prawdopodob-
nie jesteśmy bezpieczni" - uważa.

PODSTARZAŁE GWIAZDY W 
SĄSIEDZTWIE ZIEMI

A  co  z  innymi  rodzajami  ko-
smicznych  wybuchów?  Inny  z 
autorów publikacji z "Nature" - dr 
Mariusz  Gromadzki  z  Obserwato-
rium  Astronomicznego  UW  -  py-
tany o najbliższe Ziemi gwiezdne 
zagrożenia,  odpowiada  o  Betel-
gezie i Riglu - świetnie widocznych 
na  nocnym  niebie  gwiazdach  z 
gwiazdozbioru  Oriona.  "Obie  wy-
buchną  -  tworząc  supernowe  -  w 
ciągu najbliższych setek tysięcy, a 
może kilku milionów lat" - mówi.

Prof.  Joanna  Mikołajewska 
z  Centrum  Astronomicznego  im. 
M. Kopernika PAN tłumaczy, że w 
wybuchach gwiazd najgroźniejsze 
byłoby  promieniowanie  wysoko-
energetyczne - gamma czy rentge-
nowskie.  "Takie  promieniowanie 
mogłoby zmienić skład ziemskiej 
atmosfery"  -  mówi.  Mogłoby  ono 

np.  niszczyć  warstwę  ozonową 
Ziemi,  która  chroni  nas  przed 
szkodliwym  promieniowaniem 
UV. Drugą sprawą  jest  to,  że pod 
wpływem  tej  energii  z  wybuchu 
gwiazdy,  atomy  tlenu  i  azotu  w 
atmosferze łączyłyby się w tlenek 
azotu, którego stężenie w atmos-
ferze  mogłoby  wzrosnąć.  Zbyt 
duże stężenie tego gazu mogłoby 
być szkodliwe.

Prof.  Mikołajewska  uspokaja 
jednak,  że  ani  Betelgeza,  ani  Ri-
gel,  kiedy  już  staną  się  superno-
wymi, nie będą stanowić zagroże-
nia dla życia na Ziemi. "Musiałyby 
być 10  razy bliżej,  żeby  zniszczyć 
znaczącą  ilość warstwy ozonowej 
w ziemskiej atmosferze" - mówi.

Dodaje, że jest jeszcze kilka 
innych  położonych  stosunkowo 
blisko  Ziemi  kandydatów  na 
supernowe.  Są  to  choćby  Anta-
res  (gwiazdozbiór  Skorpiona) 
czy Spica  (gwiazdozbiór Panny). 
"One  są  dość  blisko,  ale  nie  są 
masywne.  Nie  ma  co  się  mar-
twić  -  one  również  nie  zniszczą 
życia na Ziemi" – uspokaja prof. 
Mikołajewska.

Zapewnia, że nie tylko nie boi 
się  wybuchu  tych  supernowych, 
ale  wręcz  chciałaby  takie  wyda-
rzenie na nieboskłonie zobaczyć.

Dr  Gromadzki  informuje,  że 
ostatni wybuch supernowej w na-
szej  Galaktyce  obserwowany  był 
prawie  tysiąc  lat  temu  -  w  1054 
r. Umierająca gwiazda (SN 1054) 
była  tak  jasna, że widziano  ją na 
niebie  nawet  w  dzień.  Odnoto-
wano  to  choćby  w  chińskich  czy 
arabskich  kronikach.  W  wyniku 

tego  wybuchu  pozostała  Mgławi-
ca Kraba.

Wybuch  ten  doprowadził 
wtedy  do  zauważalnych  zmian  w 
ziemskiej atmosferze. Prof. Miko-
łajewska tłumaczy, że w rdzeniach 
lodowych pobranych z Arktyki wi-
dać, że rzeczywiście w połowie XI 
wieku wzrosła w ziemskiej atmos-
ferze koncentracja trójtlenku azo-
tu. "Efekty  te widać w badaniach 
na Ziemi, ale to wcale nie znaczy, 
że  były  one  groźne  dla  życia  na 
Ziemi" - mówi.

NIE WYBUCHAJCIE, BIAŁE KARŁY!
Gorzej  jednak  mogłoby  być, 

gdyby  bliżej  Ziemi  znalazła  się 
supernowa typu Ia związana z ter-
monuklearnym  unicestwieniem 
białego  karła.  "Te  wybuchy  są 
bardziej energetyczne. Do takiego 
groźnego dla życia na Ziemi wybu-
chu dochodzi średnio co 1 mln - 1 
mld lat. Nie jest więc to częste wy-
darzenie" – komentuje prof. Miko-
łajewska. I zapewnia, że w pobliżu 
Układu Słonecznego nie ma groź-
nego dla  ludzkości kandydata na 
supernową typu Ia.

Dodaje  jednak,  że  wybuch 
supernowej  typu  Ia  oddalonej  od 
Ziemi nawet o 2 tys. lat świetnych 
mógłby  zniszczyć  satelity  czy  za-
kłócić  działanie  urządzeń  elek-
tronicznych  na  Ziemi.  "Dzisiejsza 
elektronika jest bowiem wrażliwa 
na  promieniowanie  kosmiczne" 
-  zaznacza.  I  przyznaje,  że  astro-
nomom  są  znani  gwiezdni  kan-
dydaci,  którzy  mogliby  -  w  razie 
kosmicznej  eksplozji  -  w  naszym 
świecie - tak bardzo uzależnionym 
od urządzeń elektronicznych - nie-
źle namieszać.

Jak  jednak  zwraca  uwagę 
rozmówczyni  PAP,  elektronice 
na Ziemi zaszkodzić może nawet 
potężna  burza  na  Słońcu.  "Taka 

potężna  burza  słoneczna  miała 
miejsce  np.  ponad  100  lat  temu 
(w 1859 r.). Dziś jej skutki byłyby 
o wiele, wiele dotkliwsze niż wte-
dy" - ocenia.

CZYŻBY ŚMIERĆ GWIAZDY 
MIAŁA ZWIĄZEK Z 
WYMIERANIEM?

Dodaje,  że  w  historii  naszej 
planety mogło już dojść do wymie-
rania spowodowanego kosmiczną 
eksplozją  gdzieś  w  kosmosie. 
"459  mln  lat  temu,  w  ordowiku, 
nastąpiło na Ziemi wielkie wymie-
ranie  -  istotna  część  życia  uległa 
zniszczeniu.  Jedna  z  hipotez  tłu-
maczących,  co  mogło  się  wtedy 
zdarzyć, zakłada, że przyczyną był 
wybuch hipernowej" - mówi. Z ob-
liczeń  wynikło,  że  taka  eksplozja 
powinna mieć miejsce w odległo-
ści  ok.  5-6  tys.  lat  świetlnych  od 
nas.  "Astronomowie  nie  znaleźli 
dotąd  jednak  śladów  po  takim 
wybuchu"  –  dodaje  prof.  Mikoła-
jewska.

I SŁOŃCE BĘDZIE MIAŁO SWÓJ 
KRES

Zagrożeniem  dla  Ziemi  bę-
dzie  jednak  na  pewno  śmierć 
najbliższej nam gwiazdy - Słońca. 
Obecnie Słońce świeci dzięki fuzji 
termonuklernej  - syntezie wodoru 
w hel - w jego centrum. Za jakieś 
5 mld lat to paliwo się wyczerpie, 
a  Słońce  zacznie  się  przekształ-
cać w czerwonego olbrzyma. Jego 
helowe  jądro zacznie się kurczyć, 
a zewnętrzne warstwy  - puchnąć. 
Słońce  będzie  się  stawało  coraz 
większe,  sięgnie  nie  tylko  orbi-
ty  Ziemi,  ale  i  Marsa.  Z  czasem 
jednak  cała  otoczka  zostanie 
odrzucona  i  utworzy  mgławicę 
planetarną,  z  masywnym  jądrem 
o rozmiarach Ziemi – białym kar-
łem – w centrum. "Ale nie ma się 

co bać. Nasza cywilizacja i tak nie 
dotrwa do tego momentu" - uwa-
ża prof. Mikołajewska.

CO SIĘ DZIEJE PODCZAS 
KOSMICZNYCH EKSPLOZJI?

A dlaczego właściwie w gwiaz-
dach  dochodzi  do  wybuchów?  Dr 
Mariusz Gromadzki opowiada,  że 
wewnątrz  gwiazd  w  ekstremal-
nych warunkach - przy ogromnych 
temperaturach  i  ciśnieniach  -  ją-
dra atomów "sklejają się" ze sobą, 
tworząc nowe, cięższe pierwiastki. 
W  którymś  momencie  reakcji 
termojądrowej  naruszona  zostaje 
krucha równowaga między siłami 
przyciągającymi materię gwiazdy i 
siłami  ją  odpychającymi.  I  nastę-
puje  eksplozja,  która  rozrzuca  z 
gigantyczną energią nowopowsta-
łe  pierwiastki  po  Wszechświecie. 
"Część pierwiastków, z których się 
składamy,  nie  powstałaby,  gdyby 
nie  wybuchy  supernowych.  Wiele 
jest  prawdy  w  tym,  że  jesteśmy 
dziećmi gwiazd" - uśmiecha się dr 
Gromadzki.

To,  jak  gigantyczną  energię 
nieść  może  wybuch  gwiazdy,  po-
kazuje  dr  Gromadzki  na  przykła-
dzie  gigantycznego  kosmicznego 
wypadku. "Kiedy połączą się dwie 
gwiazdy  neutronowe,  powstaje 
m.in. mnóstwo złota i platyny! Tak 
dużo, że  ich masa  jest nawet kil-
ka  razy większa niż masa Ziemi" 
- mówi dr Gromadzki. Dodaje,  że 
w  pewnym  momencie  dochodzi 
do wybuchu, a  te całe  fragmenty 
"planet" z platyny i złota rozrzuca-
ne  są  jak  pociski  wokół  miejsca 
tego kosmicznego zderzenia.

PAP - NAUKA W POLSCE, 

LUDWIKA TOMALA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Astronomowie o tym, czy w pobliżu Ziemi  
są jakieś „gwiazdy śmierci” 
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12 Zdrowie i uroda

Doktor biologii medycznej 
Maciej Tarkowski, członek 
zespołu naukowców z Me-
diolanu, którzy odizolowali 
włoski szczep koronawirusa 
powiedział PAP, że pozwoli 
to zrozumieć , czy różni się 
on od patogenu z Chin. To 
jego zdaniem ważny krok w 
badaniach nad nim.

W  rozmowie  z  PAP  w  piątek 
polski  lekarz,  pracujący  we  Wło-
szech od 13 lat, wyjaśnił, że wyizo-
lowany został wirus od pacjentów 
z  miasteczka  Codogno  w  prowin-
cji  Lodi  na  północy  Włoch,  gdzie 
20  lutego  potwierdzono  pierwszy 
przypadek  zarażenia  na  terenie 
tego kraju.

"Nowością jest to, że odizolo-
waliśmy wirusa obecnego we Wło-
szech, nie tego z Chin"- podkreślił.

"To  jest  o  tyle  istotne,  że  w 
momencie,  gdy  możemy  poznać 
sekwencję  RNA  tych  wirusów  od 
pacjentów, możemy zobaczyć, czy 
one się w  jakiś sposób różnią od 
tych, jakie wcześniej wyizolowano 
od  chorych  z  Chin  w  rzymskim 
szpitalu  zakaźnym  Spallanzani. 
Wirus  z  Codogno  jest  włoskim 
szczepem"- podkreślił doktor Tar-

kowski.
"Porównanie  sekwencji  tych 

wirusów  może  pomóc  w  zrozu-
mieniu  tego,  czy  ten  wirus  zmie-
nia  się.  Ma  to  wielkie  znaczenie, 
bo  wiemy,  że  na  przykład  wirus 
grypy  mutuje  na  tyle  istotnie,  że 
każdego  roku  potrzebna  jest 
nowa szczepionka"- zaznaczył bio-
log medyczny. Zauważył, że szcze-
pionki opracowane rok wcześniej 
mogą nie zapobiegać wirusowi w 
nowym sezonie.  Jak dodał polski 
lekarz, ustalenie tego będzie bar-
dzo  ważne  w  pracach  nad  lecze-
niem  koronawirusa  i  zapobiega-
niem zakażeniu.

Zaznaczył  zarazem,  że  nie 
wiadomo  jeszcze,  który  z  tych 
dwóch wirusów - z Wuhan  i z Co-
dogno  jest  groźniejszy.  Zastrzegł, 
że  jako osoba zajmująca się czę-
ścią laboratoryjną i badawczą nie 
może  porównać  objawów  u  obu 
grup pacjentów.

"Jeśli  na  podstawie  tych  ba-
dań poznamy różnice między obu 
tymi  wirusami,  jeśli  będą  one 
się  łączyć  z  konkretnymi  symp-
tomami  klinicznymi,  to  będzie  to 
duży krok naprzód i wtedy będzie 
można  mówić,  czy  są  różnice  w 
przebiegu  choroby  i  który  jest 
groźniejszy;  ten  w  Chinach,  czy 
ten w Europie" - podkreślił doktor 
Maciej Tarkowski. Na razie, zazna-

czył, na tym etapie jest jeszcze za 
wcześnie, by o tym mówić. "Jeste-
śmy  na  etapie,  w  którym  udało 
nam  się  wyizolować  wirusa  i  po-
twierdzić  jego  możliwość  replika-
cyjną"- zauważył.

"My  wyizolowaliśmy  z  mate-
riału pacjentów wirus, który może 
się replikować, to jest zatem wirus 
kompletny, powodujący objawy, z 
którymi ci chorzy trafili do szpita-
la"- powiedział doktor Tarkowski.

Doktor  Maciej  Tarkowski 
dodał:  "Możemy  powiedzieć,  że 
mamy  do  czynienia  z  wirusem 
czynnym. W tej chwili to umożliwia 
nam  poznanie  pełnej  sekwencji 
tego wirusa i porównanie go z tym, 
pochodzącym w Chin".

Z RZYMU 

SYLWIA WYSOCKA (PAP)

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Epidemii wywołanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 
towarzyszą zachowania 
związane z paniką. A do 
wybuchów paniki dochodzi, 
kiedy nie rozumiemy rzeczy-
wistości, która nas otacza i 
przeszacowujemy zagroże-
nie - mówi PAP socjolog dr 
hab. Rafał Smoczyński.

"Dla paniki charakterystyczna 
jest zła diagnoza, wyolbrzymienie 
niebezpieczeństwa,  jakie  niesie 
dana sytuacja w stosunku do real-
nego zagrożenia" - mówi socjolog 
dr  hab.  Rafał  Smoczyński,  prof. 
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 
"Koronawirus  jest  jeszcze  w  na-
szym kraju bytem abstrakcyjnym. 
Uwaga,  jaką  się  temu  tematowi 
poświęca,  środki  bezpieczeństwa 
podejmowane przez władze, ocze-
kiwania  polityczne  są  niepropor-
cjonalne do  realnego  zagrożenia. 
Możemy  tu  mówić  o  zachowaniu 
panicznym" - zwraca uwagę.

I porównuje, że o wiele więk-
szym  i  realnym zagrożeniem  jest 
na  razie  chociażby  grypa,  której 
nie  poświęca  się  tyle  uwagi,  co 
koronawirusowi.  Z  danych  NIZP-

-PZH wynika, że w poprzednim se-
zonie  grypowym  (wrzesień  2018 
r.  -  kwiecień  2019  r.),  odnotowa-
no  prawie  3,7  mln  zachorowań  i 
podejrzeń  zachorowań  z  powodu 

grypy, a także 143 zgony z powo-
du grypy.

Panika  szczególnie  wyraźną 
formę  przyjęła  w  jednym  z  ukra-
ińskich  miast,  gdzie  obrzucono 
kamieniami  autobusy  z  osobami 
powracającymi z Chin. Z kolei we 
Włoszech  ludzie  w  obawie  przed 
epidemią  rzucili  się  na  sklepy 
i  wykupili  zapasy  żywności.  "To 
klasyczne  zachowania  zbiorowe 
związane z paniką tłumu" - tłuma-
czy socjolog.

"Z  wybuchami  paniki  będzie-
my  mieli  do  czynienia  tak  długo, 
jak  długo  będziemy  skonfronto-
wani  z  sytuacjami,  w  których  nie 
rozumiemy  rzeczywistości,  która 
nas  otacza"  -  uważa  rozmówca 
PAP.

Również  w  związku  z  epide-
mią koronawirusa pozostaje wiele 
niewiadomych.  Skąd  się  wzięły 
wirusy,  jak  się  przenoszą,  jak  z 
nimi walczyć... A w związku z tym 
ujawniają się już teorie spiskowe. 
"To  symptomy  tego,  co  socjolo-
gowie  nazywają  społeczeństwem 
ryzyka. A ma to związek z tym, że 
wiele z mechanizmów aaa

Doktor Maciej Tarkowski dla PAP: wyizolowaliśmy 
włoski szczep wirusa , to ważny krok 
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Socjolog: do paniki dochodzi,  
gdy przeszacowujemy zagrożenie 
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aaa otaczającego nas świata 
jest dla nas całkowicie nieklarow-
nych. To może  tłumaczyć  reakcje 
paniczne" - mówi socjolog.

Pytany, czy to media są winne 
panice wokół COVID-19, odpowia-
da,  że  wszystkie  informacje  we 
współczesnym  świecie  są  zapo-
średniczone. A media są elemen-
tem  tego  pośrednictwa.  Jednak 
jego zdaniem - aby nie wzbudzać 
paniki  -  media  powinny  jak  naj-
rzetelniej  przedstawiać  sytuację 

związaną z epidemią i sięgnąć do 
wiarygodnych  źródeł  informacji. 
"A w przypadku tak specjalistycz-
nych  kwestii,  jak  rozprzestrzenia-
nie się wirusów, warto odnosić się 
do  wiedzy  ekspertów.  To  pozwoli 
odbiorcom  realistycznie  ocenić 
zagrożenia, a przez to - nie ulegać 
panice" - przekonuje naukowiec.

Prof.  Smoczyński  zaznacza, 
że poza paniką związaną z zacho-
waniami zbiorowymi, możemy też 
mówić  o  panice  moralnej.  "Pa-

nika  moralna  polega  na  tym,  że 
obsadza się w roli `złych` osoby, 
które  rzekomo  przyczyniły  się  do 
zaistnienia  jakiejś  sytuacji,  która 
zagraża naszemu dobru wspólno-
towemu. W opozycji do nich iden-
tyfikujemy `nas` jako tych, którzy 
stoją  na  straży  dobra  moralnego 
czy  zdrowia  społeczeństwa  -  a 
więc  np.  na  straży  tego,  jak  po-
winna  wyglądać  polityka  wobec 
zagrożenia  wynikającego  z  koro-
nawirusa" - mówi.

"Panika  moralna  musi 
uwzględniać  pewien  strukturalny 
element - definiuje się postać, któ-
ra  reprezentuje  to  zło  społeczne. 
Konstruuje się tzw. diabły ludowe 
- folk devils" - wyjaśnia. Zaznacza, 
że może się zdarzyć, że będą nimi 
np.  osoby  zakażone  lub  poten-
cjalnie  zakażone.  Może  być  też, 
że  takimi  "diabłami  ludowymi" 
staną się niektórzy politycy, którzy 
w ocenie swoich przeciwników nie 
czynią  dość  dużo,  aby  zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wirusa.

Podaje  przykład  Chin,  gdzie 
władze w Pekinie mogą obsadzić 
w roli "folk devils" lokalnych dzia-
łaczy politycznych z Wuhanu, któ-
rzy niewystarczająco dobrze zajęli 
się sprawą epidemii. "Ci działacze 
zostali obsadzeni w roli +zła spo-
łecznego+,  które  jest  odpowie-
dzialne  za  rozprzestrzenienie  się 
wirusa.  Może  teraz  nastąpić  din-
tojra" - uważa socjolog.

Na  pytanie,  czy  taka  panika 
moralna  jest  do  czegoś  społe-
czeństwom  potrzebna,  odpowia-
da:  "Współczesne  społeczeństwa 
są  spluralizowane  -  pozbawione 
czegoś,  co  byłoby  niekwestiono-
wanym  centrum  moralnym.  Róż-
ne  strony  sporu  politycznego  w 
różny sposób definiują różne kate-
gorie  moralne,  interes  społeczny, 
rację  stanu.  Nie  ma  zewnętrzne-
go  punktu,  który  by  kontrolował 
właściwe  zachowania  społeczne. 
Element niepewności  jest bardzo 
duży. A panika moralna w sytuacji 

pluralizmu normatywnego pozwa-
la  społeczeństwu  rekonstruować 
swoje  normy,  redefiniować  tożsa-
mości  zbiorowe.  W  dzisiejszych 
społeczeństwach ryzyka praktycz-
nie  niemożliwe  jest  uchronienie 
przed  paniką  moralną"  -  podsu-
mowuje.

Dodaje jednak, że panice tłu-
mu - zachowania zbiorowego - być 

może łatwiej jest zapobiegać. "To 
wymaga  skoordynowanego  dzia-
łania  służb,  które  w  odpowiedni 
sposób  przekazują  ludziom  infor-
macje" - mówi. 

(PAP)

AUTORKA: LUDWIKA TOMALA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Zdrowie i uroda

Im więcej mówimy o koro-
nawirusie, tym temat wyda-
je się nam ważniejszy. A im 
ważniejszy się on wydaje, 
tym więcej o nim mówimy, 
nakręcając histeryczne na-
stroje. Z tym paradoksem 
słabo sobie radzimy – po-
wiedziała socjolożka dr 
Helena Chmielewska-Szlaj-
fer. Dodała, że w mediach 
powinien dziś dominować 
klarowny przekaz, przede 
wszystkim nt. mycia rąk.

Pytana  o  to,  jakie  zjawiska 
społeczne  zaobserwowała  w 
związku  z  epidemią  koronawiru-
sa,  socjolożka  z  Akademii  Leona 
Koźmińskiego  dr  Helena  Chmie-
lewska-Szlajfer zwróciła uwagę na 
spiralę, którą nakręcają media – 
tradycyjne i społecznościowe.

"Media  nie  tylko  odzwiercie-
dlają rzeczywistość, ale ją też two-
rzą. Im więcej i częściej powtarza-
ne są informacje o koronawirusie 
–  tym  ważniejszym  tematem  się 
on nam wydaje. Z kolei im temat 
wydaje się ważniejszy – tym wię-
cej o nim mówimy, nawzajem się 
strasząc...  To  ważny  paradoks,  z 

którym  trudno  sobie  poradzić"  – 
zauważyła.

Komentując nastroje społecz-
ne, obecne w Polsce w związku z 
COVID-19,  dr  Chmielewska-Szlaj-
fer  powiedziała:  "Widać  nasta-
wienie,  że  `coś`  złego  musi  się 
stać".  Zwróciła  uwagę,  że  ludzie 
wykupują  maseczki  i  płyny  anty-
bakteryjne, a niektórzy próbują na 
tym  zainteresowaniu  zarobić.  "W 
pewnym sensie czekamy na apo-
kalipsę i zastanawiamy się, co się 
wydarzy" – zaznaczyła.

Zwróciła też uwagę, że oczeki-
wania nie znajdują potwierdzenia 
w rzeczywistości. "Jeżeli dochodzi 
do  jakichś  incydentów,  dotych-
czas są one odosobnione. Panuje 
więc  nade  wszystko  histeryczny 
nastrój,  choć  niewiele  się  dzieje" 
– powiedziała.

Pytana,  czy  można  przeciw-
działać  histerycznemu  nastrojowi 
albo  zapobiec  panice,  socjolożka 
powiedziała: "panika jest jak epide-
mia choroby. Podobnie do epidemii 
ma  ona  falę  wzrostową,  która  w 
końcu  opada.  W  przypadku  paniki 
można  próbować  wpłynąć  na  to, 
kiedy fala wzrostowa się skończy".

Według  niej  media  powinny 
dziś  przekazywać  w  pierwszej 
kolejności  przesłanie,  które  jest 
"może aż nazbyt banalne". "Chce-
my, by ludzie myli ręce często i do-

kładnie. To instrukcja, którą zrozu-
mie nawet przedszkolak" – mówi.

Według niej do mycia  rąk  lu-
dzi może przekonać nie tyle stra-

szenie epidemią  i powtarzane co 
chwilę  statystyki  śmiertelności 
COVID-19, co np. lekkie w formie 
przekazy o myciu rąk. Jako dobry 

przykład  podaje  ona  zabawny 
wietnamski  teledysk  muzyczny, 
pokazany w jednym z popularnych 
amerykańskich  late  night  shows, 

który w popowej formie pokazuje, 
jak właściwie myć ręce.

Wskazała też inne pozytywne 
historie  pokazywane  w  mediach, 
jak  np.  historię  matki,  którą  cie-
szy, że  ludzie zaczęli się wreszcie 
przejmować  myciem  rąk.  Więk-
sza  dbałość  o  higienę  pomoże 
jej  dziecku,  które  ma  obniżoną 
odporność, a tym samym jest bar-
dziej  narażone  na  infekcje,  takie 
jak przeziębienie czy grypa.

Dr Helena Chmielewska-Szlaj-
fer dodała,  że w walce  z  rozprze-
strzenianiem  się  choroby  oraz 
paniki  może  też  pomóc  precyzyj-
ne  informowanie  o  skuteczności 
wielu  drobnych  działań  każdego 
człowieka.  Poza  przekazem  nt. 
mycia rąk czy kichania i kasłania 
w  chusteczkę  (lub  w  zgięcie  łok-
cia) chodzi tu również m.in. o nie-
kupowanie  maseczek,  gdy  sami 
nie  jesteśmy  chorzy  –  czy  unika-
nie dużych zgromadzeń.

"Powtarzane  prostych  wska-
zówek,  jak  dla  przedszkolaka, 
jest  być  może  skuteczniejsze  niż 
wywoływanie w nas strachu infor-
macjami o zarażeniach" – podsu-
mowała socjolożka.
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Socjolożka: im więcej mówimy o koronawirusie, 
tym ważniejszy nam się wydaje 
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Witam,
Chciałam się starać o miesz-

kanie spółdzielcze w Holandii. 
Chciałam spytać o to, jakie do-
kumenty będą mi potrzebne do 
tego, aby móc wynająć mieszka-
nie…

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Zazwyczaj  są  to:  zaświadcze-
nie  o  wcześniejszym  zameldowa-
niu, poświadczenie od właściciela 
lokalu,  w  którym  obecnie  Pani 
mieszka,  że  opłaca  Pani  czynsz 
na  czas  oraz  inkomstenbelastin-
gverklaring  z  poprzedniego  roku 
(zwany również IB 60).

Witam,
Mam pytanie. Do ubiegłego 

tygodnia pracowałam jako pra-
cownik tymczasowy. W ubiegłym 
tygodniu byłam na urlopie. Dziś 
zgłosiłam, że jestem chora i mu-
szę iść do swojego lekarza. Czy 
w tym wypadku biuro może od-
mówić mi wypłaty świadczenia? 
Jestem na fazie A.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Rozumiemy,  że  chodzi  Pani 
o  świadczenie  chorobowe?  Jeżeli 
tak,  to pracodawca powinien wy-
płacać  chorobowe.  Może  również 
wezwać Panią do lekarza zakłado-
wego, aby ten sprawdził faktyczny 
stan  Pani  zdrowia.  Pracodawca 
może  również  fakt  Pani  choroby 
zgłosić do UWV, który sprawę zwe-
ryfikuje, wyda decyzję i będzie wy-
płacał świadczenie.

Dzień dobry,
Od tygodnia jestem na cho-

robowym. Zostało to zgłoszone w 
pierwszy dzień choroby. Uczęsz-
czałem tak do lekarza domowe-
go, jak i do szpitala (orthopedie). 
Dostałem 6 leków. Moja choroba 
polega na tym, że mam silne 
bóle kręgosłupa. Dostałem od 

lekarza wszystkie dokumenty 
związane z tym. Dzisiaj o godzi-
nie 13 przyjechała jakaś kontro-
la do mnie. Pan mi nie wytłuma-
czył, czym się zajmuje. Zadawał 
tylko pytania w sprawie mojej 
choroby. Posiadam kontrakt sta-
ły. Czy grozi mi jakieś zwolnienie 
z pracy albo cos???

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Każdy pracodawca ma prawo 
skontrolować danego pracownika 
po  zgłoszeniu  choroby,  aby  wie-
dzieć czy faktycznie jest on chory 
i aby dowiedzieć się, kiedy będzie 
możliwy jego powrót do zdrowia i 
pracy. Pracodawca nie ma prawa 
zwolnić  Pana  z  powodu  choroby, 
a może zwolnić jedynie z powodu 
braku miejsca pracy.

Witam,
Proszę mi pomóc. Rok temu 

przez miesiąc pracowałam w 
Holandii, ale oprócz tego też w 
Polsce na umowę zlecenie. Po 
rozliczeniu przyszło mi, że mam 
zapłacić 400 euro, co jest poło-
wą moich zarobków. Od tamtej 
pory nie pracuję. Czy można coś 
z tym zrobić?

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli tak wyszło z rozliczenia 
podatku i zostało ono poprawnie 
sporządzone,  to niestety nie ma 
możliwości  zmiany  decyzji  urzę-
du.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Pytania do eksperta – listy Czytelników
Otrzymaliśmy od Was 
wiele listów dotyczących 
holenderskich spraw 
podatkowych. Dziś 
prezentujemy kolejne z nich. 
Na pytania Czytelników 
odpowiadamy we współpracy 
z  pracownikami Kancelarii 
Podatkowej Anna Kłosowska 
www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy 
za wszystkie nadesłane 
wiadomości, jak również za 
okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do 
naszych ekspertów czekamy 
na Wasze maile pod adresem 
redakcja@goniecpolski.nl

•••

•••

•••

•••

Reklama
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego  - utalento-
wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-
dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-
nopolskie  Spotkania  Poetów  i  Artystów,  świąteczne  kolędowania  i 
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-
atralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym 
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem -  jest 
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony 
Medalem im. dr Jordana.

Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość 
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na ła-
mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Teoria Ryby 
Głębinowej  
w Kulturze
Każdy wie, że właśnie ryba…
Nie złowi nigdy wieloryba,
Bo ten w głębinie morskiej siedzi…
trzyma się z dala od gawiedzi.
Umiarkowanie mówiąc:
Chyba… to właśnie cecha wieloryba,
Że gdy podpływa sam ku górze,
To mu „nie zbywa… NA KULTURZE.”

Chciałbym
Wracać do wiosny kwiatem
Tkwić w łanach zbóż szumiących latem
Czekać na jesień bez tęsknoty
Przed zimą wracać ptaków lotem
W rodzinne strony

WSPOMNIEŃ CZAS
BĘDZIE WIDŁ W ŻYCIA GWAR

Listopad - Grudzień 1978

Żona do męża:
- Mam dla ciebie dobre wieści!
- Jakie?!
- Nie na darmo opłaciłeś auto-

casco.

Dlaczego chce się pan 
rozwieść z małżonką?

-  Wysoki  sądzie,  poznałem  ją, 
oświadczyłem się, potem był  ślub, 
syn 

nam  się  urodził,  ochrzciliśmy, 
potem  jakoś  urodziny  były  moje, 
potem 

teściowa  mi  zmarła,  potem 
pracę  lepszą  dostałem,  potem  że-
śmy  mieszkanie  sobie  kupili,  syn 
do  przedszkola  poszedł,  dostałem 
awans,  podwyżkę,  kupiłem  samo-
chód,  przeprowadziliśmy  się  zno-
wu,  dziecko  do  pierwszej  komunii 
poszło...

- Wygląda na wyjątkowo udane 
pożycie małżeńskie, skąd wniosek 
o rozwód?

-  Wysoki  sądzie,  bo  ostatnio 
jakoś  żadnej  okazji  większej  nie 
było  i  małżonkę  żem  na  trzeźwo 
zobaczył...

W czasie rozprawy roz-
wodowej sędzia zwraca się 
do męża: 

-  A  więc  zawsze  wieczorami, 
kiedy  wracał  pan  do  domu,  zasta-
wał pan w szafie ukrytego jakiegoś 
mężczyznę? 

- Tak jest. 
- I to było powodem nieporozu-

mień? 

-  Tak,  bo  nigdy  nie  miałem 
gdzie powiesić ubrania.

David i John każdego 
roku jeździli na polowanie na 
jelenie. Las był tak gęsty, że 
wynajęli helikopter, żeby ich 
tam zabrał.

Na koniec polowania przywoła-
li helikopter, żeby zabrał ich i sześć 
jeleni, które ustrzelili. Pilot helikop-
tera spojrzał na łup:

- Mogę wziąć tylko połowę wa-
szej  zdobyczy  -  powiedział  -  Sześć 
jeleni  to  będzie  za  dużo  dla  tego 
helikoptera. 

- W zeszłym roku helikopter za-
brał sześć jeleni - powiedział David 
-  I  to był  taki sam typ helikoptera, 
jak pana, a pogoda była podobna. 

Pilot  uległ  tym  argumentom  i 
wziął na pokład myśliwych  i  sześć 
jeleni.  Helikopter  nie  mógł  unieść 
takiego  ładunku,  ślizgał  się  po 
czubkach drzew przez milę  i  rozbił 
się  w  końcu  na  zboczu  góry.  Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. 

- Wiesz, gdzie jesteśmy? - spy-
tał John.

- Tak - powiedział David - jakieś 
sto  metrów  od  miejsca,  w  którym 
rozbiliśmy się zeszłym razem.|

- Dlaczego na polowaniu 
strzelał pan do swojego ko-
legi? - pyta sędzia na rozpra-
wie.

- Wziąłem go za sarnę.
- A kiedy spostrzegł pan swoją 

pomyłkę?
-  Kiedy  sarna  odpowiedziała 

ogniem...

Spotyka się na ulicy 
dwóch kolegów. 

- I co byłeś na polowaniu?
- Tak, właśnie wracam z lasu.
- Ustrzeliłeś coś?
- Oczywiście!
- To dlaczego torba jest pusta?
- Przecież nie jestem ludożercą.

Mąż telefonuje z polowa-
nia do domu: 

- Kochanie, będę za dwie godzi-
ny w domu. 

- A jak tam łowy? 
-  Przez  miesiąc  nie  będziemy 

kupować mięsa. 
- A co upolowałeś? Jelenia? 
- Nie. 
- Dzika? 
- Przepiłem całą pensję...

Przechwala się trzech 
myśliwych.

Pierwszy z nich:
- Ja to byłem w Afryce i polowa-

łem na lwy !
Drugi:
- A ja to byłem na Alasce i polo-

wałem na łosie !
Na to ostatni:
- Hmm, panowie a ja byłem w 

Norwegii...
- A fiordy ty widziałeś?
- Fiordy!? Panowie, fiordy to mi 

z ręki jadły.

Dwaj myśliwi idą przez 
las.

W  pewnej  chwili  jeden  z  nich 
osuwa się na ziemię. Nie oddycha, 
oczy zachodzą mu mgłą. Drugi my-
śliwy  wzywa  pomoc  przez  telefon 
komórkowy. 

-  Mój  przyjaciel  nie  żyje!  Co 
mam  robić?  -  woła  do  słuchawki. 
Po chwili słyszy odpowiedź: 

-  Proszę  się  uspokoić.  Przede 
wszystkim  proszę  się  upewnić,  że 
pański  przyjaciel  naprawdę  nie 
żyje. 

Po chwili rozlega się strzał. 
- W porządku - woła do telefo-

nu myśliwy. I co dalej?

Idzie zajączek lasem i ku-
leje na jedna nogę. Spotyka 
go drugi zajączek i pyta: 

- Co się stało? 
- Myśliwy. 
- Postrzelił? 
- Nie, nadepnął.

Mama do Jasia: 
-  Dlaczego  chowasz  strzelbę 

taty? 
- Żal mi dziewczynek. 
- Nie rozumiem... 
- Słyszałem, jak tata rozmawiał 

przez  telefon  z  kolegą  i  mówił,  że 
pójdą zapolować na dziewczynki...

W sadzie: 
-  A  więc  oskarżony  przyznaje 

się, że w czasie polowania postrze-
lił gajowego? 

- Tak, przyznaje się. 
- Czy oskarżony może podać ja-

kieś okoliczności łagodzące? 
- Tak, gajowy nazywa się Zając!

Żona pyta męża: 
- Kiedy wrócisz z polowania! 
- Kiedy wrócę, to wrócę! 
- To dobrze, ale nie później!

Myśliwy mówi do kolegi: 
-  Podobno  sprzedałeś  swego 

psa myśliwskiego, którego tak bar-
dzo lubiłeś? 

-  Tak.  Ostatnio  był  nie  do  wy-
trzymania.  Ilekroć  opowiadałem 
historie  z  moich  polowań,  kręcił 
przecząco łbem.

Syn woła do idącego z 
nim przez jaskinię ojca:

- Tato, tato, toperz!
- Nietoperz, synku!
- Jak nie toperz to co?

Idą dwa niedźwiedzie po-
larne przez pustynię. Jeden 
mówi do drugiego:

-  Zobacz,  ale  tu  musiało  być 
ślisko!

Na to drugi:
- Czemu tak uważasz?
-  No  zobacz,  ile  tu  piasku  na-

sypali.

Wjeżdża żaba na wózku 
inwalidzkim do restauracji 
francuskiej, staje na środku 
sali, rozgląda się i mówi z wy-
rzutem:

- I co, smakowały?

- Co otrzymamy po skrzy-
żowaniu szpaka z żyrafą?

- Kombajn na czereśnie.

Facet wygląda przez 
okno a tam ślimak chodzi 
sobie po parapecie. Więc fa-
cet go pstryknął. Za trzy lata 
słyszy dzwonek do drzwi, 
patrzy na dzwonek a tam 
ślimak z rozbitą skorupą. I 
ślimak mówi:

- Ej ty, koleś, a to przed chwilą, 
to co to było?!

Ojciec do Jasia:
-  Mamusia  skarży  się,  że  za-

chowujesz  się,  jakbyś  w  ogóle  nie 
słyszał, co do ciebie mówi.

- Ale tato...
-  Nie  tłumacz  się,  tylko  mów, 

jak ci się udało to osiągnąć.

Biznesmen mówi swoje-
mu koledze, że jego firma 
szuka nowego księgowego. 

- A nie zatrudniliście nowego 
kilka  tygodni  temu?  -  pyta  kum-
pel.

Biznesmen na to:
- Jego też szukamy.
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n Ambasada RP w Hadze

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail: 
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny 

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Holenderska Inspekcja Spraw 
Społecznych i Zatrudnienia

Strona  internetowa zawiera wiele  in-
formacji,  kluczowych  z  punktu  widzenia 
pracownika:

http://www.inspectieszw.nl/other_
languages/polish/Punkt_zg_aszania_
nieuczciwych_biur_po_rednictwa_pracy.
aspx

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad 
przestrzeganiem  przepisów  dotyczących: 
niewypłacenia  bądź  zaniżenia  wynagro-
dzenia,  BHP,  czasu  pracy  oraz  dodatku 
urlopowego. Aby złożyć skargę w tym za-
kresie możesz skorzystać z formularza w 
języku polskim na stronie internetowej:

https://fd8.formdesk.com/arbeid-
sinspectie/klachtenformulier_Polish

n Punkt zgłaszania nieuczci-
wych biur pośrednictwa pracy

Działa w ramach ww. Inspekcji. Skar-
gę zgłosić można telefonicznie (0 800 51 
51)  w  języku  angielskim  lub  holender-
skim, faxem (070 333 61 61) lub pocztą 
(Postbus 820, 3500 AV Utreht) w  języku 
polskim.  Istnieje  również  możliwość  zło-
żenia  skargi przez  internet w  języku pol-
skim:

https://fd8.formdesk.com/arbeid-
sinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń Nad-
użycia dla Wsparcia Polaków w Ho-
landii

INFOLINIA.NL  to  strona,  która  po-
wstała  dzięki  współpracy  organizacji 
polonijnych z Policją Haaglanden. Umoż-
liwia  (anonimowe)  zgłoszenie  wszelkich 
uciążliwości,  jakich  doświadczają  Polacy 
na holenderskim rynku pracy: 

http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy 
pracy dla Pracowników Tymczaso-
wych na lata 2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to rozbudowany zbiór przepisów, 
który  określa  obowiązki  agencji  pracy  i 
pracownika,  zasady  dotyczące  BHP,  cza-
su  wolnego,  emerytur,  szkoleń  umów, 
urlopów,  zakwaterowania  (zasad  nakła-
dania kar za naruszenie regulaminu) itp. 
Koniecznie sprawdź przed wyjazdem, czy 

wykonując  pracę  w  Holandii  będziesz 
podlegał  postanowieniom  tego  układu. 
Przeczytaj  go  dokładnie  -  dostępny  jest 
m.in. na stronie: 

http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU

Jest to holenderskie zrzeszenie agen-
cji pracy tymczasowej, które zobowiązały 
się do przestrzegania układu zbiorowego 
CAO. Strona dostępna jest w języku nider-
landzkim  oraz  częściowo  w  innych  języ-
kach, m.in. w języku polskim:

http://www.abu.nl/pools/informa-
cje-dla-pracownikw-tymczasowych

Przed  podjęciem  pracy  w  holender-
skiej  agencji  warto  sprawdzić  jej  wiary-
godność i uzyskać dane o jej działalności. 
Możliwość  wyszukiwania  agencji  zareje-
strowanej  w  ABU  istnieje  pod  adresem: 
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n NBBU

Kolejne  holenderskie  zrzeszenie 
agencji  pracy  tymczasowej  przestrzega-
jących  układ  CAO.  Strona  dostępna  jest 
w  języku  niderlandzkim.  Znajduje  się  tu 
lista  zarejestrowanych  w  tej  organizacji 
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

n Stowarzyszenie Przestrzega-
nia Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Tymczasowych

Stowarzyszenie  Przestrzegania  Ukła-
du  Zbiorowego  Pracy  dla  Pracowników 
Tymczasowych  (SNCU  -Stichting  Nale-
ving  CAO  voor  Uitzendkrachten)  dogląda 
przestrzegania układu CAO. W niektórych 
przypadkach  SNCU  wszczyna  postępo-
wanie przeciwko nieuczciwym agencjom 
pracy tymczasowej. 

Strona  dostępna  jest  w  języku  pol-
skim,  istnieje  też  możliwość  złożenia 
skargi lub zadania pytania: 

http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu można sprawdzić, czy holenderska 
agencja  pracy  tymczasowej  figuruje  w 
rejestrze  przedsiębiorców  jako  agencja: 
http://www.kvk.nl/waadi.

n Holenderska Policja

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub 
świadkiem  przestępstwa  możesz  powia-
domić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w 
Holandii (w języku niderlandzkim, angiel-
skim lub niemieckim): Tel: 0800-700

PUNKTY POMOCY

n Związki zawodowe

Pracując w Holandii, można rozważyć 
przynależność do związków zawodowych, 
które  reprezentują  Państwa  interesy 
względem  pracodawcy.  Poza  tym  mogą 
Państwu  odpowiedzieć  na  pytania  doty-
czące zbiorowego układu pracy (CAO), po-
móc wypełnić deklarację podatkową czy 
poradzić  w  sprawach  prawnych.  Celem 
uzyskania  informacji  uzupełniających 
prosimy o kontakt ze związkami zawodo-
wymi,  na  przykład  FNV  (www.fnv.nl)  lub 
CNV (www.cnv.nl).

n Konsulat

Wydział Konsularny Ambasady RP w 
Hadze dysponuje również informacjami o 
pracy i życiu w Holandii. W nagłych przy-
padkach,  na  przykład  w  razie  wypadku 
czy  wejścia  w  konflikt  z  prawem,  warto 
zwrócić się o pomoc do Wydziału Konsu-
larnego.  Pracownicy  Wydziału  Konsular-
nego mogą także udzielić szczegółowych 
odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  podo-
bieństw i rozbieżności przepisów obowią-
zujących  w  Holandii  i  w  Polsce.  Kontakt 
telefoniczny w języku polskim: 070 7990 

140 (lub: 130, 115, 121, 129, 126); ad-
res mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Informacja telefoniczna 

Migranda,  zrzeszenie  zajmujące 
się  sprawami  migrantów  zarobkowych, 
stworzyło dla tej grupy specjalny system. 
Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą 
Państwo  odsłuchać  w  swoim  języku  oj-
czystym  różne  przydatne  informacje. 
Można również skorzystać z opcji bezpo-
średniego połączenia z  inną organizacją, 
na  przykład  ze  związkami  zawodowymi 
lub  ośrodkami  informacyjnymi  czy  jed-
nostkami  administracji  państwowej,  na 
przykład  z  Inspekcją  SZW  lub  urzędem 
podatkowym.  Numer  telefonu  Migrandy: 
085-4010440.

n Urząd gminy

Urząd  gminy  może  udzielić  Państwu 
pozostałych  informacji o usługach gmin-
nych,  dotyczących  na  przykład  wywozu 
śmieci  czy  miejsc  parkingowych  w  Pań-
stwa miejscu zamieszkania.

Zapraszamy  na  stronę  internetową 
www.rijksoverheid.nl.

KOŚCIOŁY:

n Rzymskokatolicka Polska Mi-
sja Katolicka w Groningen

Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan  Oost  2a,7901  BE  Ho-

ogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, 
Mobile +31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl

n Polska Misja Katolicka Am-
sterdam

Ksiądz Andrzej Szczepaniak SChr.                                        
Scarlattilaantje 13 
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: 
info@polskaparafiaamsterdam.nl                                              

n Parafia NMP Częstochowskiej

Proboszcz  ks.  Tadeusz  Kozieński 
S.Chr.       

Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
tel. 0318-482728, 
kom. +31644210293
fax 0318-486272
e-mail: 
tkozienski@hotmail.com

n Polska Parafia w Bredzie

ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: 
slawekklim@hotmail.com
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